
Programme de formation en technologies éducatives 

Chương trình tập huấn công nghệ giáo dục 

Intitulé Tên lớp học 

Méthode de recherche quantitative : Modélisation, 

traitement et analyses des données avec R 

Phương pháp nghiên cứu định lượng: Mô hình hoá, 
xử lí và phân tích dữ liệu với R 

Objectifs Mục tiêu 

À l'issue de la formation, les stagiaires devraient être capables de : 

• comprendre la démarche de recherche quantitative 

• renforcer la maîtrise des méthodes statistiques de base ; 

• appliquer de différents tests statistiques dans le 

traitement et l'analyse des résultats d'enquête 

• maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel R 

dans les analyses quantitatives 

Sau khi kết thúc khóa học, người học sẽ có thể: 

• hiểu được cách tiến hành một nghiên cứu định lượng 

• củng cố các kiến thức thống kê cơ bản 

• áp dụng các kiểm định thống kê khác nhau vào việc xử 

lí và phân tích kết quả khảo sát 

• nắm vững các chức năng chính của phần mềm R trong 

phân tích dữ liệu định lượng 

Public Đối tượng 

• Enseignants-chercheurs et doctorants des 

établissements membres de l’AUF au Vietnam 

• Giảng viên-nhà nghiên cứu và nghiên cứu sinh các 

trường thành viên AUF tại Việt Nam 

Pré-requis Yêu cầu tiên quyết 

Les candidats à cette formation doivent avoir : 

• une matrîse minimale du français scientifique 

• des expériences minimales de recherche scientifique 

• une bonne maîtrise des outils de travail bureautique 

(traitement de textes, tableur de calcul) et Internet 

• une bonne maîtrise des notions fondamentales des 

statistiques 

Để tham gia lớp tập huấn này, người học cần đáp ứng các yêu 

cầu tiên quyết sau đây: 

• biết đọc văn bản khoa học tiếng Pháp 

• có kinh nghiệm thực tế nghiên cứu khoa học 

• nắm vững các ứng dụng văn phòng (xử lí văn bản, 

bảng tính) và Internet 

• nắm vững các khái niệm cơ bản về toán thống kê 

Contenu Nội dung 

• Modélisation d’une étude quantitative : exemple du 

Questionnaire d’évaluation de l’enseignement par les 

étudiants (EEE) de l’Uni. Québec à Rimouski 

• Analyses de données avec R (paramètres usuels, 

intervalle de confiance, corrélation et régression ; 

alpha de Cronbach ; test d’hypothèse) 

• Exercice de synthèse  

• Mô hình hoá nghiên cứu định lượng: ví dụ Bảng khảo 

sát ý kiến sinh viên đánh giá môn học (EEE) của ĐH 

Quebec tại Rimouski, Canada 

• Phân tích dữ liệu định lượng với R (các tham số thông 

thường, khoảng tin cậy, tương quan và hồi quy; hệ số 

Alpha Cronbach; kiểm định giả thuyết thống kê 

• Bài tập tổng hợp 

Date et lieu de formation Thời gian và địa điểm 

Du 17 au 19 août 2022, chaque jour de 08:00 à 17:00 

au Campus numérique francophone de Hô Chi Minh-Ville  

49 Nguyễn Thị Minh Khai, District 1, HCMV, Vietnam 

Từ 17 đến 19/08/2022, từ 08:00 đến 17:00 mỗi ngày 

tại Văn phòng Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) TP. HCM 

49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM 

Modalités d’inscription Cách thức đăng kí 

• Frais d’inscription :  

o Participants issus d’établissements membres de 

l’AUF : prise en charge par l’AUF (formateur, 

documentation, logistique et repas midis offerts 

à l’ensemble des participants) 

o Participants issus d’établissements non-

membres de l’AUF : contribution aux frais 

d’organisation à 1 500 000 VND/personne 

o Participants hors HCMV (le cas échéant) : 

autofinancement pour les frais de mission 

(déplacement, logement, restauration) 

• Capacité d’accueil : maximum 30 participants 

• Formulaire d’inscription : en ligne sur 

https://forms.office.com/r/TU3iBdWpsX 

• Date limite d’inscription : le 7 août 2022 

• Lệ phí ghi danh: 

o Học viên thuộc một trường/viện thành viên AUF: 

được AUF đài thọ chi phí tổ chức lớp học (báo cáo 

viên, tài liệu học tập, hậu cần và ăn trưa tập thể 

dành cho toàn bộ người tham gia lớp học) 

o Học viên thuộc một đơn vị ngoài mạng lưới AUF: 

đóng góp một phần chi phí tổ chức lớp học 

1.500.000 VND/ người 

o Học viên cư trú ngoài địa bàn TP. HCM (nếu có):  

đơn vị chủ quản tự túc chi phí công tác (di chuyển, 

lưu trú, ăn uống) 

• Khả năng tiếp đón: tối đa 30 học viên 

• Phiếu đăng kí: ứng viên đăng kí trực tuyến tại 

https://forms.office.com/r/TU3iBdWpsX 

• Thời hạn đăng kí: chậm nhất ngày 07/08/2022 

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) 

Ban Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (DRAP) 

Văn phòng dự án tại TP. HCM 

https://forms.office.com/r/TU3iBdWpsX
https://forms.office.com/r/TU3iBdWpsX

