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TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM
UEF

Giới thiệu
Cấu trúc mẫu luận văn cao học (thạc sỹ)

Học viên có thể chọn để thực hiện luận văn thạc sỹ theo 1 trong hai phương pháp định tính hoặc định

lượng.

1. Cấu trúc mẫu luận văn cao học theo định tính

Cấu trúc truyền thống, như sau:

1.1. Phần mở đầu:

1.1.1. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu (lý do chọn đề tài, sự cần thiết của đề tài nghiên cứu)

1.1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Mục tiêu tổng quát

- Mục tiêu cụ thể

1.1.3. Các câu hỏi được đặt ra

1.1.4. Đối tượng và phạm vị nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu

o Không gian nghiên cứu

o Thời gian nghiên cứu

- Phạm vị nghiên cứu

1.1.5. Phương pháp luận và phương pháp

 Phương pháp luận: - nghiên cứu gắn bó với các hình thức tư duy: lý luận, thực tiễn, sáng tạo

và phản biện.

 Phương pháp nghiên cứu, có thể:

- Phương pháp phân tích thống kê – chủ yếu là sử sụng các dữ liệu thống kê (số liệu

thứ cấp) có liên quan để phân tích minh chứng.

- Phương pháp điều tra khảo sát

- Phương pháp phân tích tổng hợp

- Phương pháp suy diễn và quy nạp, ..v...v...

tùy thuộc vào đề tài (đối tượng nghiên cứu)

 Cách tiếp cận: Với các quan điểm lý luận và thực tiễn.

THAM KHẢO
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1.1.6. Lược khảo tài liệu:

Tham khảo các tài liệu cùng lĩnh vực nghiên cứu để rút ra những nhận thức và kinh nghiệm.

1.1.7. Giới thiệu cấu trúc các chương trong luận văn.

Chương 1 – Khung lý thuyết (cơ sở lý luận)

Chương này hệ thống hóa và tổng hợp các lý thuyết và quan điểm lý luận làm luận cứ khoa học

xuyên suốt cho đề tài nghiên cứu:

Có nhiều cách cấu trúc khác nhau - Ở đây chỉ nêu lên 1 ví dụ:

1.1 Khái niệm về đối tượng nghiên cứu

1.2 Nội dung...

1.3 Đặc điểm...

1.4 Vai trò...

1.5 Các yếu tố ảnh hưởng...

1.6 Bài học kinh nghiệm từ nước ngoài cho VN...

Kết luận (nếu có)

Chương 2 – Phân tích thực trạng của đối tượng nghiên cứu

Chủ yếu là sử dụng các dữ liệu thống kê (số liệu thứ cấp) kết hợp với điều tra khảo sát để phân tích

theo các tiêu chí thích ứng, nhằm rút ra những kết quả, bất cập và nguyên nhân... Đây là những căn

cứ quan trọng cho các đề xuất (giải pháp).

Chương 3 – Các giải pháp (hoàn thiện)

Có thể là:

3.1 Dự báo những thuận lợi và khó khăn

3.2 Định hướng và các quan điểm...

3.3 Các giải pháp...

3.4 Các khuyến nghị (hàm ý, không nên sử dụng từ kiến nghị, bởi nó là biện pháp hành chính)

Kết luận chung

2. Mở rộng cấu trúc luận văn thạc sĩ theo định tính

Luận văn viết theo định tính cũng có thể mở rộng lên 4 chương hoặc 5, 6 chương.

Cụ thể: “Phần mở đầu” theo truyền thống có thể chuyển thành Chương 1: “Tổng quan” – Bởi chương

này phản ánh tổng quát nội dung của luận văn.
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Nếu đối chiếu với “định lượng”, thì ở “định lượng” – chương

+ Phần giới thiệu – là 1 chương; phương pháp nghiên cứu – là 1 chương; lược khảo tài liệu – là 1

chương (như vậy ở định tính “phần mở đầu” tương đương với 3 chương của định lượng). Do vậy, có thể

chuyển “phần mở đầu” thành chương “tổng quan” là hợp lý.

Tùy vào tính chất của đề tài, viết theo định tính cũng có thể cấu thành 4 chương hoặc 5, 6 chương nếu

hội đủ cơ sở lý luận và thực tiễn.

3. Cấu trúc mẫu luận văn viết theo định lượng

Nhìn chung tối thiểu là 5 chương và cũng có thể 6 – 7 chương. Ở đây chỉ giới thiệu “cấu trúc” cơ bản:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Khung lý thuyết

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Nghiên cứu tài liệu (lược khảo tài liệu).

Có thể đưa vào chương 1 hoặc tách riêng thành 1 chương.

Chương 5 (4): Phân tích dữ liệu và kết quả (ứng dụng mô hình hồi quy).

Chương 6: Trao đổi và hàm ý (khuyến nghị).

Kết luận chung

Trên đây giới thiệu các mẫu cấu trúc để học viên tham khảo và lựa chọn cách viết theo định tính hay

định lượng. Mọi sự khác biệt trong quan điểm khoa học đều được tôn trọng.
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