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2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên hệ thống phương pháp luận
và các phương pháp cơ bản về thống kê trong việc thu thập và xử lý các
thông tin kinh tế. Nó bao gồm những kiến thức và phương pháp thu
thập, tổng hợp thông tin, phân tích và dự đoán các mức độ tương lai đối
với các hiện tượng kinh tế. Đây là cơ sở để giám sát, đánh giá và đề xuất
các quyết định trong các hoạt động kinh tế.
Học phần này còn giúp sinh viên có nền tảng vững chắc cho các hoạt
động nghiên cứu khoa học sau này. Đặc biệt, học phần trang bị cho sinh

viên nhiều kiến thức và kĩ năng phân tích số liệu có thể áp dụng trực tiếp
vào các bài nghiên cứu, báo cáo, luận văn, luận án trong suốt quá trình
học của mình.

3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm
3.1.1 Về kiến thức

CLO1.Phương pháp luận phân tích trong phân tích kinh tế; Quy trình
nghiên cứu thống kê;
CLO2.Các phương pháp phân tích định lượng trong kinh tế như phương
pháp phân tổ, phương pháp chỉ số, phương pháp phân tích nhân tố,
phương pháp mô hình hoá, phương pháp hồi quy, phương pháp dãy số
thời gian;
CLO3.Tính toán, phân tích nguồn nhân lực, năng suất lao động và tài
sản cố định trong doanh nghiệp; Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp; Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.
3.2. Về kĩ năng

CLO4.
CLO5.

Kĩ năng tính toán, phân tích thống kê dựa trên dữ liệu
đã có.
Kĩ năng trình bày số liệu bằng bảng biểu, đồ thị.

3.1.3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm

CLO6. Nghiêm túc, trung thực, có trách nhiệm khi phân tích số liệu
3.2. Ma trận đóng góp của CĐR học phần tới CĐR của Chương trình đào tạo
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5. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
5.1. Nội dung học phần

Buổi

Nội dung (có
thể cụ thể đến
mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Giảng dạy trên lớp

Tự
học,

Đóng
góp
vào
CLO

Lý thuyết
(thuyết
giảng)

Thực
hành,
thảo
luận

(1)

Tiểu
chuẩn
luận,
bị có
bài tập hướng
lớn, dẫn (4)
thực tế

(2)

(3)

1

Chương 1:
CÁC VẤN ĐỀ
CHUNG CỦA
THỐNG KÊ

3

6

1,6

2

Chương 2:
TỔNG HỢP
THỐNG KÊ

3

6

1,5,6

3

Chương 2:
TỔNG HỢP
THỐNG KÊ

1

3

3

1,5,6

Chương 3:
CÁC THAM
SỐ THỐNG
KÊ

2

1.5

4,5

1,4,6

4

2

1

5

Chương 3:
CÁC THAM
SỐ THỐNG
KÊ

1

2

3

3

1,4,6

6

Chương 4:
ĐIỀU TRA
CHỌN MẪU

2

1

0.5

4,5

1,6

7

Chương 5:
HỒI QUY VÀ
TƯƠNG
QUAN

3

6

2,4,6

8

Chương 5:
HỒI QUY VÀ
TƯƠNG
QUAN

1

2

3

3

2,4,6

9

KIỂM TRA
GIỮA KỲ

0

3

4.5

1,5

10

Chương 6:
3
DÃY SỐ THỜI
GIAN

6

2,4,6

11

Chương 6:
1
DÃY SỐ THỜI
GIAN

12

Chương 7:
CHỈ SỐ

3

13

Chương 7:
CHỈ SỐ

2

14

Chương 8:
3
THỐNG KÊ
HIỆU QUẢ
SẢN XUẤT
KINH DOANH
CỦA DOANH
NGHIỆP

15

THUYẾT
TRÌNH BÀI
TẬP NHÓM

Tổng cộng (giờ)

5.2. Kế hoạch giảng dạy

2

3

1

2

1.5

1

30

1.5

15

22.5

3

2,4,6

6

2,4,6

4.5

2,4,6

6

3,4,6

4,5

67.5

Buổi

1

Hoạt động
dạy và học

Lý thuyết

Số
giờ

3

Nội dung chính

Đóng
góp
vào
CLO

1.1.
Khái niệm và
1,6
vai trò của thống kê
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò của thống
kê
1.1.3. Đối tượng nghiên
cứu của Thống Kê
1.1.4. Nhiệm vụ của
thống kê
1.2.
Một số khái
niệm thường dùng
trong thống Kê
1.2.1. Tổng thể thống
Kê
1.2.2. Mẫu
1.2.3. Tiêu thức thống
Kê

Thực hành,
thảo luận

1.2.4. Chỉ tiêu thống
Kê
1.3.
Quá trình
nghiên cứu thống kê
1.3.1. Xác định
mục đích, đối
tượng, nội dung
nghiên cứu
1.3.2. Xây dựng
hệ thống chỉ tiêu
thống kê
1.3.3. Điều
tra
thống kê
1.3.4. Tổng hợp
thống kê
1.3.5. Phân tích
thống kê
1.3.6. Dự
đoán
thống kê
1.3.7. Đề
xuất
quyết định quản lý

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

6

Đọc mục 1.1 chương 1
(Nguyễn Trọng Hải, 2011, tr
5 – 10)
Đọc mục 1.2, 1.3 chương 1,
(Nguyễn Trọng Hải, 2011, tr
13, 21)

Kiểm tra,
đánh giá

- Phân tích khái niệm và vai trò
của Thống kê
- Phân tích một số định nghĩa
thường sử dụng trong Thống kê
- Các bước của một quá trình
nghiên cứu Thống kê

2

Lý thuyết

3

2.1. Số liệu thống kê
2.1.1. Khái niệm về số liệu
thống kê
2.1.2. Phân loại số liệu thống
kê
2.1.3. Nguồn số liệu thống kê
2.1.4. Sắp xếp số liệu thống
kê
2.2. Phân tổ thống kê

1,5,6

2.2.1. Khái niệm

Thực hành,
thảo luận

2.2.2. Tiêu thức phân tổ
2.2.3. Xác định số tổ và
khoảng cách tổ
2.2.4. Dãy số phân phối

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

6

Đọc chương 3 (Nguyễn
Trọng Hải, 2011, tr 67)

Kiểm tra,
đánh giá

Các loại số liệu Thống kê
Cách thức sắp xếp số liệu Thống
kê
Cách thức phân tổ Thống kê

3

Lý thuyết

1

2.3. Phương pháp đồ thị và
bảng thống kê trong mô tả
số liệu

1,5,6

2.3.1. Đồ thị thống kê
2.3.2. Bảng thống kê

Thực hành,
thảo luận

4

2

Thảo luận về mô tả số liệu

Tiểu luận, bài 3
tập lớn, thực
tế

Làm bài tập phân tổ thống
kê và mô tả số liệu

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

3

Đọc chương 3 (Nguyễn
Trọng Hải, 2011, tr 67)

Kiểm tra,
đánh giá

Các phương pháp sử dụng để mô
tả số liệu

Lý thuyết

2

3.1. Các tham số phản ánh
mức độ của hiện tượng kinh
tế
3.1.1. Số tuyệt đối
3.1.2. Số tương đối
3.2. Các tham số phản ánh
mức độ đại biểu của hiện
tượng kinh tế

1,4,6

3.2.1. Số bình quân
3.2.2. Mốt
3.2.3. Trung vị
3.2.4. N phân vị

Thực hành,
thảo luận

1

Tham số

Tiểu luận, bài 1.5
tập lớn, thực
tế

Làm bài tập về tham số

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

Đọc mục 3.1 chương 4 (Nguyễn
Trọng Hải, 2011, tr 108)

4.5

Đọc mục 3.2, 3.3 chương 4 (Nguyễn
Trọng Hải, 2011, tr 114, 129)

Làm bài tập chương 3

Kiểm tra,
đánh giá

Các tham số phản ánh mức độ của
hiện tượng
Các tham số phản ánh mức độ đại
biểu của hiện tượng kinh tế là gì?

Tính toán các tham số phản ánh
mức độ đại biểu: trung bình,
trung vị, mode.
Phân tích các tham số phản ánh
mức độ đại biểu

5

Lý thuyết

1

3.3. Các tham số phản ánh
mức độ biến thiên của hiện
tượng kinh tế
3.3.1. Khoảng biến thiên
3.3.2. Độ lệch tương đối
3.3.3 Phương sai
3.3.4. Độ lệch tiêu chuẩn
3.3.5. Hệ số biến thiên

Thực hành,
thảo luận

2

Tiểu luận, bài 3
tập lớn, thực
tế

Bài tập về tham số

1,4,6

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

Đọc mục 3.1 chương 4 (Nguyễn
Trọng Hải, 2011, tr 108)

3

Đọc mục 3.2, 3.3 chương 4 (Nguyễn
Trọng Hải, 2011, tr 114, 129)

Làm bài tập chương 3

Kiểm tra,
đánh giá

6

Lý thuyết

2

Chương 4: ĐIỀU TRA
CHỌN MẪU
I. Khái niệm và phân loại
điều tra chọn mẫu
1. Khái niệm
2. Phân loại
II. Điều tra chọn mẫu ngẫu
nhiên
1. Khái niệm
2. Quy trình của điều tra
chọn mẫu ngẫu nhiên
3. Phương pháp tổ chức
chọn mẫu ngẫu nhiên
4. Bài toán về điều tra chọn
mẫu

1,6

III. Điều tra chọn mẫu phi
ngẫu nhiên
1. Khái niệm
2. Quy trình của điều tra
chọn mẫu phi ngẫu nhiên

Thực hành,
thảo luận

1

Ôn lý thuyết về điều tra
chọn mẫu

Tiểu luận, bài 0.5
tập lớn, thực
tế

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

4.5

Đọc chương 4

Kiểm tra,
đánh giá

Khái niệm điều tra chọn mẫu
Phân loại điều tra chọn mẫu
Khái niệm điều tra chọn mẫu ngẫu
nhiên
Quy trình điều tra chọn mẫu ngẫu
nhiên

Phương pháp tổ chức chọn mẫu
ngẫu nhiên
Khái niệm điều tra chọn mẫu phi
ngẫu nhiên
Quy trình tổ chức điều tra chọn
mẫu phi ngẫu nhiên

7

Lý thuyết

3

5.1. Mối liên hệ giữa các
hiện tượng và nhiệm vụ của
phương pháp hồi quy tương quan
5.2. Nội dung của hồi quy và
tương quan
5.2.1. Giả thiết của mô hình
5.2.2. Xác định dạng của mô
hình
5.2.3. Xác định các tham số
của mô hình: (Sử dụng
phương pháp bình phương
bé nhất)
5.2.4. Đánh giá về mức độ
phù hợp, tin cậy của mô
hình
5.2.5. Dự đoán và các phân
tích khác

2,4,6

Thực hành,
thảo luận

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

6

Đọc chương 6 (Nguyễn
Trọng Hải, 2011, tr 177)

Kiểm tra,
đánh giá

Phân biệt mối liên hệ hàm số và
mối liên hệ tương quan
Xác định dạng của mô hình hồi
quy phản ánh mối liên hệ giữa các
hiện tượng
Xác định các tham số của mô hình
hồi quy phản ánh mối liên hệ giữa
các hiện tượng
Đánh giá mức độ phù hợp, tin cậy
của mô hình hồi quy
Dự đoán các hiện tượng sử dụng
mô hình hồi quy – tương quan

8

Lý thuyết

1

Ôn lý thuyết đã học

2,4,6

Thực hành,
thảo luận

2

Làm bài tập

Tiểu luận, bài 3
tập lớn, thực
tế

Làm bài tập ôn chương 5 và
các chương trước

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

Đọc lại nội dung các chương
đã học

3

Kiểm tra,
đánh giá

9

Lý thuyết

Thực hành,
thảo luận

Kiểm tra giữa kì

3

Tiểu luận, bài 4.5
tập lớn, thực
tế

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

1.5

Kiểm tra,
đánh giá

10

Lý thuyết

3

6.1. Khái niệm và phân loại
dãy số thời gian
6.1.1. Khái niệm
6.1.2. Phân loại
6.2.Các chỉ tiêu phân tích
dãy số thời gian
6.2.1. Mức độ bình quân
theo thời gian
6.2.2. Lượng tăng (giảm)
tuyệt đối
6.2.3. Tốc độ phát triển
6.2.4. Tốc độ tăng (giảm)
5.2.5. Giá trị của 1% tăng
(giảm)
6.2.6. Một số chỉ tiêu khác

2,4,6

6.3. Các phương pháp
nghiên cứu xu hướng biến
động
6.3.1. Phương pháp mở rộng
khoảng cách thời gian
6.3.2. Phương pháp số bình
quân trượt
6.3.3. Phương pháp hồi quy
tương quan

Thực hành,
thảo luận

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

6

Đọc mục 7.1, 7.2 chương 7 (Nguyễn
Trọng Hải, 2011, tr 199, 201)

Kiểm tra,
đánh giá

- Khái niệm, phân loại dãy
số thời gian
Tính toán các chỉ tiêu
phân tích dãy số thời gian
(mức độ bình quân theo thời
gian, lượng tăng/giảm tuyệt
đối, tốc độ tăng/giảm, giá trị
của 1% tăng/giảm
Phân tích ý nghĩa các chỉ
tiêu phân tích dãy số thời
gian (mức độ bình quân theo
thời gian, lượng tăng/giảm
tuyệt đối, tốc độ tăng/giảm,
giá trị của 1% tăng/giảm
Sử dụng phương pháp
mở rộng khoảng cách thời
gian để nghiên cứu xu hướng
biến động?
- Sử dụng phương pháp số
bình quân trượt để nghiên
cứu xu hướng biến động
Sử dụng phương pháp hồi quy –
tương quan để nghiên cứu xu
hướng biến động

11

Lý thuyết

1

6.4. Dự đoán bằng phương
pháp dãy số thời gian
6.4.1. Phương pháp dựa vào
lượng tăng (giảm) tuyệt đối
bình quân
6.4.2. Phương pháp dựa vào
tốc độ phát triển bình quân
6.4.3. Phương pháp san
bằng mũ
6.4.4. Phương pháp ngoại
suy hàm xu thế

Thực hành,
thảo luận

2

Tiểu luận, bài 3
tập lớn, thực
tế

Làm bài tập chương 6

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

Đọc mục 7.3, 7.4 chương 7 (Nguyễn
Trọng Hải, 2011, tr 199, 201)

3

213, 221)

2,4,6

Dự đoán bằng phương
pháp lượng tăng/giảm tuyệt
đối bình quân
Dự đoán bằng phương
pháp tốc độ phát triển bình
quân
Dự đoán bằng phương
pháp san bằng mũ

Kiểm tra,
đánh giá

- Dự đoán bằng phương
pháp ngoại suy hàm xu thế

12

Lý thuyết

3

7.1. Khái niệm và phân loại
chỉ số
7.1.1. Khái niệm
7.1.2. Phân loại
7.2. Phương pháp tính chỉ số
7.2.1. Chỉ số cá thể
7.2.2. Chỉ số chung
7.3. Hệ thống chỉ số
7.3.1. Khái niệm, cấu tạo,
phân loại, tác dụng của hệ
thống chỉ số
7.3.2. Phương pháp xây
dựng hệ thống chỉ số

2,4,6

Thực hành,
thảo luận

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

6

Đọc mục 8.1; 8.2; 8.3
chương 8 (Nguyễn Trọng
Hải, 2011, tr 231, 234, 252)
Khái niệm và phân loại
chỉ số
- Tính toán chỉ số cá thể
- Tính toán chỉ số chung
Khái niệm hệ thống chỉ
số
- Phân loại hệ thống chỉ số
Nêu tác dụng của hệ
thống chỉ số

Kiểm tra,
đánh giá

- Xây dựng hệ thống chỉ số
để phân tích hiện tượng

13

Lý thuyết

2

7.4. Hệ thống chỉ số trong
phân tích nhân tố

2,4,6

Thực hành,
thảo luận

1

Tiểu luận, bài 1.5
tập lớn, thực
tế

Làm bài tập chương 7

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

4,5

Đọc mục 8.4 chương 8
(Nguyễn Trọng Hải, 2011, tr
254, 263)

Kiểm tra,
đánh giá

Sử dụng hệ thống chỉ số trong
phân tích nhân tố

14

Lý thuyết

3

8.1. Khái niệm và phân loại
hiệu quả kinh tế
8.1.1. Khái niệm
8.1.2. Phân loại
8.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh
giá hiệu quả kinh tế
8.2.1. Hệ thống chỉ tiêu kết
quả kinh tế
8.2.2.Hệ thống chỉ tiêu chi
phí và nguồn lực
8.2.3. Hệ thống chỉ tiêu hiệu
quả kinh tế
8.3. Phương pháp phân tích
hiệu quả kinh tế
8.3.1. Phương pháp phân
tích dãy số thời gian
8.3.2. Phương pháp chỉ số
8.3.3. Phương pháp hồi quy
tương quan

Thực hành,
thảo luận

3,4,6

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

Kiểm tra,
đánh giá

6

Đọc chương 10 (Phạm Ngọc Kiểm,
2002)

Khái niệm hiệu quả kinh
tế
Phân loại hiệu quả kinh
tế
Hệ thống chỉ tiêu phản
ánh kết quả kinh tế
Hệ thống chỉ tiêu phản
ánh chi phí và nguồn lực
Hệ thống chỉ tiêu phản
ánh hiệu quả kinh tế
Sử dụng phương pháp
dãy số thời gian phân tích
hiệu quả kinh tế
Sử dụng phương pháp
chỉ số phân tích hiệu quả
kinh tế
- Sử dụng phương pháp
hồi quy – tương quan phân
tích hiệu quả kinh tế

15

Lý thuyết

Thực hành,
thảo luận

2

Ôn lý thuyết toàn chương
trình

1

Tiểu luận, bài 1.5
tập lớn, thực
tế

Làm bài tập chương 8 và ôn
tập kiến thức toàn chương
trình

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

Đọc chương 10 (Phạm Ngọc Kiểm,
2002)

4.5

Kiểm tra,
đánh giá

6. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

6.1. Nhiệm vụ của sinh viên
- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp.
- Hoàn thành các bài tập được giao.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần.
6.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Sinh viên phải dự lớp đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 75% các buổi học trên
lớp.
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đối với học phần.
- Theo quy chế đào tạo hiện hành;
- Nhóm làm tiểu luận không quá 10 người
- Bài tiểu luận có số trang không quá 20, vượt quá yêu cầu bị trừ 20% số
điểm
- Bài tiểu luận nộp sau buổi học cuối 1 tuần
- BT giống nhau đến 20% trừ 1/2 số điểm;
- BT giống nhau trên 50% bị điểm không;
- Những học viên không nhận BT, không nộp hoặc nộp chậm quá quy
định đều bị điểm 0.

7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
- Thang điểm: 10.
- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh
giá

CLO

Trọng
số

Đánh giá
quá trình

Chuyên
cần

Kiểm tra
giữa kì,

.

Tiểu
luận

Đánh giá
tổng kết

Thi hết
học
phần

Số lần có mặt
trên lớp + tham
gia vào bài học

15

60 phút

1-5

10%

15%

Báo cáo nhóm

1-8

15%

Bài kiểm tra lý
thuyết Trắc
nghiệm + tự
luận (60’)

1-8

60%

Tổng:

100%

Ø Yêu cầu chung đối với các BT
BT được trình bày trên khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New
Roman hoặc VnTime; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ
tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines.
Ø Bài kiểm tra giữa kỳ trên lớp
Hình thức kiểm tra: Kiểm tra cả lý thuyết và bài tập theo hình thức tự
luận.

Thang điểm 10. Đánh giá dựa trên phần trả lời lý thuyết và bài tập
làm đúng.
Ø BT nhóm
Ø Hình thức: Bài luận từ 10 - 15 trang A4
Ø Nội dung: Vận dụng các phương pháp Thống kê đã học
nghiên cứu một vấn đề thực tế trong doanh nghiệp (hoặc
trong phạm vi địa phương hay cả nước).
Ø Tiêu chí đánh giá:
+ Xác định mục tiêu, đối tượng và nội dung nghiên cứu rõ ràng
2 điểm
+ Sử dụng được các phương pháp thống kê đã học để nghiên cứu thực tế
5 điểm
+ Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn
1 điểm
+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ
2 điểm
Tổng: 10 điểm

v Các loại đánh giá

Đánh giá tổng kết/đầu ra (summative)

Đánh giá đầu vào (diagnostic)

Đánh giá quá trình (formative)

v Yêu cầu đối với đánh giá khi đề xuất các phương pháp đánh giá

Độ giá trị

Đo đúng cái cần đo (các yếu tố/tiêu chí đánh giá
tương thích với kiến thức/kỹ năng phản ánh
trong chuẩn đầu ra tương ứng.

Độ tin cậy

Kết quả đánh giá nhất quán từ hai giảng viên
cùng đánh giá một bài làm của người học hoặc từ
một giảng viên nhưng ở những thời điểm khác
nhau.

Công bằng

Người học được cung cấp thông tin về các tiêu chí
đánh giá/chấm điểm.
Chấm điểm dựa trên các tiêu chí cụ thể.
Người học được hướng dẫn đầy đủ về các kiến
thức, kỹ năng cần có để đáp ứng các tiêu chí
đánh giá.

v Các phương pháp đánh giá

Performance
Based
Outcomes

Demonstration,
presentation,
simultation, role play,
work
sample,
performace test (Trình
diễn, thuyết trình, mô
phỏng, đóng vai, bài
kiểm tra mô phỏng
công việc thực tế, thi
đánh giá năng lực)

Project,
lab
test,
fieldwork,
thesis,
practicum,
portfolios
(Dự án, thực hành ở
phòng lab, đi thực địa,
luận văn, rèn luyện
nghiệp vụ, hồ sơ)

Knowledge
Based
Outcomes

MCQs, short essay
questions, posters (Thi
trắc nghiệm, viết bài
luận ngắn, posters)

Case studies, long essay
questions,
critiques,
journal/blogs (Nghiên
cứu tình huống, viết bài
luận dài, bài phê bình,
bài báo/blog)

Low Order Thinking Skills (Kỹ
năng tư duy cấp độ thấp)

High Order Thinking Skills (Kỹ
năng tư duy cấp độ cao)

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP (đối với miền nhận thức)

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Đánh giá

Sáng tạo

MCQ

MCQ

Test
chuẩn
hóa

Test
nhanh
(quiz)

Thi đề
mở, cho
sử dụng
tài liệu

Case
study

Đánh giá Tạo ra
bài viết
mô hình
tạp chí
sản phẩm
đã xuất
bản

Điền vào Dự án
chỗ trống nhóm

Báo cáo
thuyết
trình

Bài luận
đánh giá

Test
nhanh
(quiz)

Dự án

Đánh giá Sáng tác
tập hợp
tác phẩm
vấn đề

Tóm tắt
sách, tài
liệu

Thi nói

Mô hình
doanh
nghiệp

Case
study

Khởi
nghiệp

Thực
hành,
thực
nghiệm

Luận
văn, luận
án, poster
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