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- Môn học trước:

- Môn song hành:
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- Ghi chú khác:
1. Mục tiêu môn học:

- Hiểu rõ tầm quan trọng của công bố khoa học, cách xây dựng kế hoạch để thực hiện viết bài báo khoa học.

- Phân biệt được các loại tạp chí khoa học và nắm vững phương pháp lựa chọn tạp chí khoa học có uy tín.

- Nắm vững phương pháp tìm kiếm các bài báo khoa học phù hợp và kỹ năng phân tích các bài báo khoa học
hiệu quả.

- Hiểu rõ cấu trúc của một bài báo khoa học và phương pháp viết các phần của một bài báo khoa học.

- Nắm vững quy trình công bố một bài báo khoa học.

- Hiểu rõ vấn đề đạo văn trong công bố khoa học.

Aims:

- Understand the importance of academic publishing, how to establish a research and publication plan.

- Distinguish types of scientific journals and master the method of selecting prestigious scientific journals.

-  Master  the  method  of  searching  suitable  scientific  papers  and  skills  to  analyze  scientific  papers
effectively.



- Understand the structure of a scientific paper and method of writing sections of a scientific paper.

- Master the process of publishing a scientific paper.

- Understand plagiarism issues in scientific publication.

2. Nội dung tóm tắt môn học:

Môn học này được tổ chức trong 4 chương:

- Chương 1 trình bày tầm quan trọng của việc xuất bản các bài báo khoa học, phương pháp xây dựng kế hoạch
để thực hiện viết bài báo khoa học, và cách rèn luyện các phẩm chất cá nhân để kiên trì thực hiện viết bài báo
khoa học.

- Chương 2 trình bày tầm quan trọng của việc lựa chọn tạp chí khoa học có uy tín, phân loại các tạp chí khoa
học, cách lựa chọn tạp chí khoa học có uy tín, giới thiệu một số website chuyên đánh giá xếp loại các tạp chí
khoa học có uy tín.

- Chương 3 thảo luận về cách tìm kiếm các bài báo khoa học phù hợp và kỹ năng phân tích các bài báo khoa học
hiệu quả.

- Chương cuối trình bày cấu trúc của một bài báo khoa học, phương pháp viết các phần của một bài báo khoa
học, các kỹ năng mềm nâng cao chất lượng trình bày bài báo khoa học, quy trình công bố một bài báo khoa học,
đạo văn trong công bố khoa học.

Course outline:

This course is structured in 4 chapters:

- Chapter 1 presents the importance of publishing scientific papers, how to establish a research and publication
plan, and training personal qualities to persist in writing scientific paper.

- Chapter 2 presents the importance of choosing reputable scientific journals, classifying scientific journals, how
to choose a prestigious scientific journal, and introducing websites specialized in rating pretigious scientific
journals.

- Chapter 3 discusses methods of searching suitable scientific papers and skills to analyze scientific papers
effectively.

- Finally, Chapter 4 discusses the structure of a scientific paper, method of writing sections of a scientific paper,
soft skills to improve the quality of scientific papers presentation, process of publishing a scientific paper, and
plagiarism issues in scientific publication.

3. Tài liệu học tập:

Giáo trình (Textbooks)

[1] Robert A.Day, “How to Write & Publish a Scientific Paper”, 5th Edition, Oryx Press, 1998.

[2]  Birgitta  Malmfors,  Phil  Garnsworthy,  and  Michael  Grossman,  “Writing  and  Presenting  Scientific
Papers”, 2nd Ed., Nottingham University Press, 2004.

Tài liệu tham khảo (References)

[3] Nguyễn Đăng Bình và Nguyễn Văn Dự, “Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học”, Nhà xuất bản Khoa học
Kỹ thuật, Hà Nội, 2010. 



4. Các hiểu biết, các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học:

STT Chuẩn đầu ra môn học (CĐRMH) Công cụ đánh giá
CĐRMH

Đóng góp CĐR
Chương trình

(CĐRCT)

Ứng dụng Nghiên cứu

Learning outcomes:

No. Course learning outcomes (CLO) CLO assessment
Matching with PLO

Coursework Research
Bảng ánh xạ chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình ứng dụng:

Chuẩn đầu ra của chương trình (CĐRCT)

Chuẩn đầu ra môn học
(CĐRMH) a b c d e f g h i j k

Bảng ánh xạ chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình nghiên cứu:
Chuẩn đầu ra của chương trình (CĐRCT)

Chuẩn đầu ra môn học
(CĐRMH) a b c d e f g h i j k

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học:

Tài liệu được đưa lên BKEL hàng tuần. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học.

Cách đánh giá:

- Bài tập lớn/Tiểu luận: 50%

- Thi cuối kỳ: 50%

Điều kiện dự thi:

- Học viên được yêu cầu phải nộp đủ và đúng hạn bài tập lớn và bài tập về nhà trên BKEL.

Learning strategies & Assessment Scheme:

Course materials are uploaded to BKEL every week. The grade is evaluated for all learning duration.

Grading:

- Class project/Special topic: 50%

- Final exam: 50%

Condition for exam attendance:

- Students submit all assignments and class project/special project report on BKEL.

6. Nội dung chi tiết:
Tuần/
Buổi Chủ đề (chương) Nội dung Chuẩn đầu ra

môn học Tài liệu

1 Chương 0: Giới thiệu môn
học

0.1. Thông tin môn học0.2. Bài
giảng và thời gian biểu0.3. Chuẩn
bị cho môn họcYêu cầu sinh viên
chuẩn bị sách và tài liệu tham khảo

Bài giảng



Tuần/
Buổi Chủ đề (chương) Nội dung Chuẩn đầu ra

môn học Tài liệu

2
Chương 1: Tầm quan
trọng của việc xuất bản
bài báo khoa học

1.1. Tầm quan trọng của việc xuất
bản bài báo khoa học1.2. Xây dựng
kế hoạch để thực hiện viết bài báo
khoa học1.3. Rèn luyện các phẩm
chất cá nhân để kiên trì thực hiện
viết bài báo khoa họcYêu cầu sinh
viên tự học trong 6 giờ

[1]

3
Chương 2: Phương pháp
lựa chọn tạp chí khoa học
có uy tín

2.1. Tầm quan trọng của việc lựa
chọn tạp chí khoa học có uy tín2.2.
Phân loại các tạp chí khoa học2.3.
Cách lựa chọn tạp chí khoa học có
uy tín2.4. Giới thiệu một số website
chuyên đánh giá xếp loại các tạp
chí khoa học uy tínYêu cầu sinh
viên tự học trong 12 giờ

[3]

4 Chương 3: Kỹ năng phân
tích các bài báo khoa học

3.1. Phương pháp tìm kiếm các bài
báo khoa học phù hợp3.2. Kỹ năng
phân tích các bài báo khoa học hiệu
quảYêu cầu sinh viên tự học trong 6
giờ

[2], [3]

5
Chương 4: Phương pháp
trình bày và công bố bài
báo khoa học

4.1. Cấu trúc của một bài báo khoa
học4.2. Phương pháp viết các phần
của một bài báo khoa học4.3. Các
kỹ năng mềm nâng cao chất lượng
trình bày bài báo khoa học4.3. Quy
trình công bố một bài báo khoa
học4.4. Đạo văn trong công bố
khoa họcYêu cầu sinh viên tự học
trong 8 giờ

[1]-[3]

6 Bài tập lớn/Tiểu luận Mỗi học viên làm bài tập lớn/tiểu
luận

7 Thi cuối kỳ Gồm tất cả các chương(Thời gian
chuẩn bị cho kỳ thi: 30 giờ)

7. Giảng viên tham gia giảng dạy:

CBGD
chính:

PGS.TS
Hồ Văn
Khương



CBGD
tham
gia:

PGS.TS
Đỗ
Hồng
Tuấn

XÁC NHẬN
CỦA HỘI
ĐỒNG XÂY
DỰNG
CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO
TẠO VÀ KHOA

Tp. Hồ Chí
Minh, ngày
...... tháng
...... năm

......
GIẢNG
VIÊN

LẬP ĐỀ
CƯƠNG

PGS.TS
Hồ Văn
Khương


