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THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC
1. Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Các môn học tiên quyết:
- Các môn học chuyên ngành du lịch tiếp theo:
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
- Thời gian phân bổ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 28 tiết
+ Thảo luận và làm bài tập: 15 tiết
+ Tự học: Theo sự hướng dẫn của giáo viên giảng dạy
+ Kiểm tra: 2 tiết
2. Mục tiêu của môn học:
Môn học nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng và cần thiết cho việc xử
lý và phân tích định lượng một số loại hình nguồn dữ liệu thường hay gặp trong
quá trình học tập, quản lý và nghiên cứu khoa học.
Biết áp dụng những lý luận cơ bản của thống kê vào lĩnh vực hoạt động: bản
thân, tổ chức, địa phương
3. Tóm tắt nội dung môn học:
Học phần được chia thành 5 chương:
Chương 1: Tổng quan về thống kê học và thống kê xã hội học
Chương 2: Những khái niệm cơ bản về thống kê học và thống kê xã hội học
Chương 3: Điều tra thống kê xã hội
Chương 4: Mô tả phân tích dữ liệu thống kê xã hội
Chương 5: Những phương pháp thống kê thường dùng trong xử lý thông tin
4. Học liệu:
4.1. Học liệu bắt buộc:
1. B.V Gơnhiđencô, Giáo trình lý thuyết thống kê, NXB Giáo dục, 1996.
2. Nguyễn Ngọc Cương, Thống kê Xã hội học, NXB Giáo dục, 2000.
3. Đào Hữu Hồ, Xác suất thống kê, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
4.2. Học liệu tham khảo:
1. Baker. Therese. L, Thực hành nghiên cứu xã hội, NXB Chính trị Quốc gia
Hà Nội, 1998.
2. Phạm Đình Huỳnh, Phạm Chiến Khu, Nghiên cứu Xã hội học, NXB Chính
trị Quốc gia Hà Nội, 1995.
3. Thanh Lê, Xã hội học một hướng nhìn, NXB Thanh niên, 2001.
4. Nguyễn Quý Thanh và Phạm Văn Quyết, Phương pháp nghiên cứu Xã hội
học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.
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5. Nội dung và hình thức dạy - học:
Nội dung
(Ghi cụ thể theo từng chương, mục,
Lý
tiểu mục)
thuyết
Chƣơng 1: Tổng quan về thống
kê học và thống kê xã hội học
1. Đối tượng nghiên cứu của
thông kê học
1.1. Thống kê là gì
1.2. Đối tượng nghiên cứu của
thống kê học
2. Ý nghĩa thực tiễn của thống kê học
2.1 Thống kê là công cụ để nhận
thức
2 2 Thống kê là công cụ quản lý
hữu hiệu
2.3. Công tác thống kê là một quá
trình hoàn chỉnh
Chƣơng 2: Những khái niệm cơ
bản về thống kê học và thống kê
xã hội học
1. Tổng thể thống kê và tổng thể
điều tra
1.1. Tổng thể thống kê
1.2. Tổng thể điều tra
2. Tiêu thức thống kê và tiêu thức
điều tra
2.1. Tiêu thức thống kê
2.2. Tiêu thức điều tra
3. Lượng hóa các tiêu thức thống kê
3.1 Các loại số đo
3.2 Các chỉ tiêu thường dùng để
lượng hóa các tiêu thức
Chƣơng 3: Điều tra thống kê xã hội
1. Các phương pháp điều tra thống kê
1.1. Điều tra toàn bộ
1.2. Điều tra không toàn bộ
2. Các hình thức điều tra thống kê
2.1. Chế độ báo cáo định kỳ
2.2. Bảng hỏi
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Hình thức dạy - học
Bài
tập

Thảo TH, TN,
luận điền dã

3.0

Tự
Kiểm
học,
tra
tự NC

Tổng
(tiết)

3.0

1.0
0.5
0.5
2.0
0.5
0.5
1.0

5.0

1.0
0.75
0.25
1.0
0.75
0.25
3.0
1.0
2.0

0.5
0.25
0.25
1.0
0.5
0.5

1.0
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5

5.0
1.5

2.0

3. Phương án điều tra
3.1 Trình tự lập phương án điều tra
3.2 Nội dung của phương án điều tra
Chƣơng 4: Mô tả và phân tích dữ
liệu thống kê xã hội
1. Mô tả dữ liệu thống kê
1.1 Mô tả sự phân bổ của dữ liệu
1.2. Mô tả xu hướng trung tâm
2. Phân tích dữ liệu thống kê
2.1. Mối quan hệ giữa 2 biến định
lượng
2.2. Mối quan hệ giữa 2 biến định
tính
Kiểm tra tƣ cách
Chƣơng 5: Những phƣơng pháp
thống kê thƣờng dùng trong xử
lý thông tin
1. Phương pháp phân tổ
1.1. Khái niệm, mục đích ý nghĩa
của phương pháp
1.2 Các loại phân tổ
1.3 Kỹ thuật phân tổ với tiêu thức
số lượng
2. Phương pháp lập bảng thống kê
2.1 Khái niệm và kết cấu của bảng
thống kê
2.2 Các quy định khi lập bảng
thống kê
3. Phương pháp dãy số thời gian
3.1 Khái niệm và ý nghĩa
3.2 Các cách so sánh từ 1 dãy số
thời gian
3.3 Các chỉ tiêu tính ra từ 1 dãy số
thời gian
3.4. Tính số bình quân từ dãy số
thời gian

1.0
0.5
0.5

1.0

2.0

4. Phương pháp đồ thị

2.0

2.0

4.1 Ý nghĩa ứng dụng

0.5

4.2 Các loại biểu đồ thường dùng
Kiểm tra tƣ cách
Tổng (tiết)

1.5

QC06-B03

0.5

1.5

0.5
15

4.0
2.0
2.0
4.0

4.0
1.5
2.5
3.0

2.0

1.5

2.0

1.5

8.0

7.0

1

1
15

2.0

1.0

3.0

0.5
0.5
1.0

1.0

2.0

0.5

2.5

0.5
1.5
3.5
0.5

0.5
2.0

5.5

1.0
1.0

28

4.0

2.0
12

3.0

1
2.0

1
45

6. Lịch trình tổ chức dạy - học cụ thể:
Tuần

Nội dung

Chƣơng 1: Tổng quan về
thống kê học và thống kê xã
hội học
1. Đối tượng nghiên cứu của
thông kê học
1.1. Thống kê là gì
1.2. Đối tượng nghiên cứu của
Tuần thống kê học
I
2. Ý nghĩa thực tiễn của thống
kê học
2.1. Thống kê là công cụ để nhận
thức
2.2. Thống kê là công cụ quản lý
hữu hiệu
2.3. Công tác thống kê là một
quá trình hoàn chỉnh
Chƣơng 2: Những khái niệm
cơ bản về thống kê học và
thống kê xã hội học
1. Tổng thể thống kê và tổng
thể điều tra
1.1. Tổng thể thống kê
Tuần 1.2. Tổng thể điều tra
II
2. Tiêu thức thống kê và tiêu
thức điều tra
2.1. Tiêu thức thống kê
2.2. Tiêu thức điều tra
3. Lượng hóa các tiêu thức
thống kê
3.1 Các loại số đo
3.2 Các chỉ tiêu thường dùng để
lượng hóa các tiêu thức
Chƣơng 3: Điều tra thống kê
Tuần
xã hội
III
1. Các phương pháp điều tra
thống kê
1.1. Điều tra toàn bộ
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Chi tiết về hình
thức tổ chức
dạy - học

Nội dung yêu cầu
sinh viên phải chuẩn
bị trƣớc

Giảng lý thuyết,
phát vấn

Sinh viên nghiên cứu
tài liệu trước khi đến
lớp

Giảng lý thuyết,
phát vấn

Sinh viên nghiên cứu
tài liệu trước khi đến
lớp

Giảng lý thuyết,
phát vấn, thảo
luận

Sinh viên nghiên cứu
tài liệu trước khi đến
lớp

Ghi
chú

1.2. Điều tra không toàn bộ
2.Các hình thức điều tra thống
kê
Giảng lý thuyết, Sinh viên nghiên cứu
Tuần 2.1. Chế độ báo cáo định kỳ
phát vấn
tài liệu trước khi đến
IV
2.2. Bảng hỏi
thảo luận
lớp
3. Phương án điều tra
3.1 Trình tự lập phương án điều
tra
3.2 Nội dung của phương án Giảng lý thuyết,
điều tra
phát vấn,thảo luận
Chƣơng 4: Mô tả và phân tích
Tuần dữ liệu thống kê xã hội
V
1. Mô tả dữ liệu thống kê
1.1 Mô tả sự phân bổ của dữ liệu
1.1 Mô tả sự phân bổ của dữ liệu
Tuần
(tiếp)
VI
1.2. Mô tả xu hướng trung tâm
Tuần 1.2. Mô tả xu hướng trung tâm
VII (tiếp)
2. Phân tích dữ liệu thống kê
Tuần
2.1. Mối quan hệ giữa 2 biến
VIII
định lượng
2.1. Mối quan hệ giữa 2 biến
Tuần định lượng (tiếp)
IX 2.2. Mối quan hệ giữa 2 biến
định tính
2.2. Mối quan hệ giữa 2 biến
định tính (tiếp)
Kiểm tra tƣ cách
Chƣơng 5: Những phƣơng
Tuần
pháp thống kê thƣờng dùng
X
trong xử lý thông tin
1. Phương pháp phân tổ
1.1. Khái niệm, mục đích ý
nghĩa của phương pháp
1.2. Các loại phân tổ
1.3. Kỹ thuật phân tổ với tiêu
Tuần thức số lượng
XI 2. Phương pháp lập bảng thống
kê
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Sinh viên nghiên cứu
tài liệu trước khi đến
lớp
Giảng lý thuyết,
phát vấn

Sinh viên nghiên cứu
tài liệu trước khi đến
lớp
Giảng lý thuyết,
phát vấn, bài tập
Sinh viên nghiên cứu
tài liệu trước khi đến
lớp

Sv làm bài KT

Giảng lý thuyết,
phát vấn

Giảng lý thuyết,
phát vấn, bài tập
Giảng lý thuyết,
phát vấn

Sinh viên nghiên cứu
tài liệu trước khi đến
lớp

Sinh viên nghiên cứu
tài liệu trước khi đến
lớp

Tuần
XII

Tuần
XIII

Tuần
XIV

Tuần
XV

2.1 Khái niệm và kết cấu của
bảng thống kê
2.2 Các quy định khi lập bảng
thống kê
2.2 Các quy định khi lập bảng
thống kê (tiếp)
3. Phương pháp dãy số thời
Thảo luận, giảng
gian
lý thuyết, phát vấn
3.1 Khái niệm và ý nghĩa
3.2 Các cách so sánh từ 1 dãy số
thời gian
3.3 Các chỉ tiêu tính ra từ 1 dãy
số thời gian (tiếp)
Giảng lý thuyết,
3.4. Tính số bình quân từ dãy số phát vấn, bài tập
thời gian
3.4. Tính số bình quân từ dãy số
thời gian (tiếp)
Giảng lý thuyết,
4. Phương pháp đồ thị
phát vấn, bài tập
4.1 Ý nghĩa ứng dụng
4.2 Các loại biểu đồ thường
dùng
4.2 Các loại biểu đồ thường
dùng (tiếp)
Bài tập, kiểm tra
Kiểm tra tƣ cách

Sinh viên nghiên cứu
tài liệu trước khi đến
lớp

Sinh viên nghiên cứu
tài liệu trước khi đến
lớp

Sinh viên nghiên cứu
tài liệu trước khi đến
lớp

Sinh viên nghiên cứu
tài liệu trước khi đến
lớp

7. Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ giảng viên giao cho sinh viên:
- Ý thức chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
- Ý thức tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng bài trên lớp.
- Làm bài tập đầy đủ, đạt kết quả.
8. Hình thức kiểm tra, đánh giá môn học:
- Kiểm tra giữa kỳ (tư cách): 2 bài.
- Thi hết môn cuối kỳ: Thi tự luận.
9. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm:
- Kiểm tra giữa kỳ: 30%
- Thi hết môn: 70%
10. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học (giảng đường, phòng
máy,...): Giảng đường, hệ thống âm thanh cho giáo viên, thiết bị máy chiếu.
- Yêu cầu đối với sinh viên (sự tham gia học tập trên lớp, quy định về thời
hạn, chất lượng các bài tập về nhà...): Dự lớp ≥70%, chuẩn bị bài trước khi đến
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lớp, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng bài trên lớp, làm bài tập đầy đủ,
đạt kết quả.
Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2011
Phó trƣởng Khoa

Ngƣời viết đề cƣơng chi tiết

ThS. Đào Thị Thanh Mai

ThS. Nguyễn Thị Tình
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