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D1 HQC QUOC GIA TP.HCM CONG BOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG TAM DAO TO TIEN TIEN SI Dc 1p — Ty — Huh phüc 

      

S: t /DTTTS 
V/v trin khai Khóa 1190 Phân tIch 

so lieu v&i phân rnêm SPSS & AMOS 

Thành ph H ChI Mini?, ngà3 ihóngi nãm 2019 

KInh gui: Co' so' &o to 

Trung tarn Dào tao  tin tin si, DHQG-I-ICM (Trung tarn) thông báo k hoach trin 

khai Khóa h9c Phân tich s6 1iu vol phn rnm SPSS & AMOS. Thông tin ci th nhu' 

sau: 

1. Di tu'ç'ng: Sinh viên. hoc vin ca.o h9c. nghiên cru sinh (NCS), can b và giãng viên 

ciia eác co sâ dào tao, octng nhu nhO'ng dôi Tu'çYng khác có nhu cu. 

2. Thô'i hrqng: 48 tit (08 tit/ngày, trong vông 6 tu.n). 

3. Thôl gian: ThiByhangtun (Sang: 8:30-11:30; Chiu: 13:00 — 16:00) 

4. Khai giãng: Dr kin ngày 04/05/2019 

5. Ba diin: Tru'ô'ng Dai h9c Quc. tê 

234 Pasteur, PhuO'ng 6, Qun 3, Tp.H ChI Minh 

6. NQi dung khOa hc: Chuo'ng trmnh thrqc xay drng vái mi1c lieu trang bi cho hoc viên 

1citháevàk-nng phn tIch d iiU dnh iuçng vói phin rnrn SPSS Va AMOS. H9c 

viCn sê thxgc hu'á'ng dn và thçrc hành the phiio'ng pháp thémg kê tir can ban dn nâng 

cao. 

Vu! lang tham kliào Ph lc din/i kènz ê biêt t/i em n/ dung c/zwo'ng trInh. 

7. Hçc phI: 3.000.000 VND/h9c viên/06 ngày 

Chuong trinh h trg h9c phi: 

H tr9 7% hçc phI eho ciru h9c viên cüa Trung tarn; 

* 1-ia trçi 5% hpc phi eho nhórn dang k tr 3 —4 ngu'i; 

• H tr 7% h9c phi cho nhórn d.ng k tr 5 — 9 ngirôi; 

• H trç 10% h9c phi eho nhórn dng k trCn 10 ngui. 

8. Giàng viên: TS. Trn Aith Tiên — Giãng viCn Truô'ng DH KI-IXI-1&NV 

9. Han  dãng k: Tü ngày ra thông báo dn ht ngày 27/4/2019 

Ban to chfrc se khai giãng IOp khi dü sO hrqng hQC viên dáng k 

10. Cách thrc dng k: Lien h trl,rc tip vó'i Trung tarn qua 02 each sau: 

Cách 1: Däng k tric tip qua so din thoai: (028) 37242160.(ext: 1544) hoc 

+84 76.765.0167 tr Thu Hai ên Thu S (Sang: 81i30 — I 1h30; Chiu: 13h — 16h); 
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Cách 2: Gui email dn dja chi cpt(vnuhcm.edu.vn  v&i thông tin nhu' sau: 

Tiêu d email: Dng k khóa hpe SPSS 

HQ Va têir  

Ngy. tháng. nm sinlv  

Ncri sinir  

Email  

So din thoai 1in lac  

11.Thông tin chiiyn khoãn h9c pM: D hoãn tht thu tic tham gia khóa hçc, vui 

lông chuyn khoãn h9c phI dn cài khoãn cUa Trung tarn theo ni dung nhtr sau: 

Dan v thii huOng: Trung tarn Dào tao  tiên lien sT 

Ea chi: Khu ph 6. Phuô'ng Linh Trung, Qun Thu Düc, TP.HCM 

So tài khoãn: 31411 0001 600905 

Ngân hang: BIDV — chi nhánh DOng Sài Gôn, TP.}-ICM 

Ni dung np: SPSS <ho ya ten hoc viCn> 

Vui lông lien h vói Trung tarn dê dtxqc tu van và giãi dáp thc rnc theo cách thirc 

lien ic 6 rnic 10. D bitt them thông tin v Trung tarn và các chuang trinh dào tao,  vui 

lông xern tai website: www.cpt.edu.vn. 
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Nol nhân: 

- Nhu trên: 
- Luu: VT. 



Ni dung Chi ti& 

Kim djnh rni lien h giQ'a 02 bin 
Cäc iim djnh 's" nghia 

Kiêm dlnh  trung bInh 

D4J HOC QUOC GLA TP. HCM 
TRTJNG TAM BAO TO TIEN TIEN SI 

PHU LUC: Phân tIch s lieu vói phn mm SPSS & AMOS 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là phn mrn may iJnh thrgc si:r 

diing cho rnc dIch quãn 1 d0 lieu và phân tIch dnh 1ung. Mt vài phi.rang pháp thng 

k thông dung có th thirc hin vói SPSS là phân tIch hâi quy và kim djnh flxong quan. 

AMOS (Analysis of Moment Structures) thuông duge xem nhtr mt cong ci thng kê 

nàng cao cüa SPSS. nhô vào khã näng phân tIch da bin bang mô hInh cu trc (structural 

equation modeling — SEM) cOng nhix các cOng c khác nhu phân tIch mô hInh cu trüc 

tuyn tInh (path analysis). 

Mt so khái nim trong phân tich s6 lien Bin, thang do, chi s, giâ thuyt. do tin cy, v.v. 

Nhn bitt các cong cvi, thao tác trong SPSS 

Nhp dfr lieu và chuân bj dr lieu T?o khung nhp lieu, nhp lieu 

Lam sach dcr lieu 

Loc citi' lieu 

Mt s k5 thuit quail trçng trên dti' lieu Ma hóa ]ai bin 

Mt s di Iung trong thông kê rnô tã 

Tao biCn rnO'i 

Mo tã s;r tp trung cCia bin 

Mo ta d phân tan ca biên 

Các bang torn tit và trInh bay dti' lieu 

khào sat 

Bang thng k rnô tã 01 biên 

Bang so sánh trung binh 

Bang tu0ng quan giti'a côe bin djnh tInh 

Phán tich hôi quy 

Phân tIch câu trc tuyCn tInh bang mo hinh hôi quy 

Giài thiêu v rnô hmnh phân tich da bin 

Phn tich da hin \'ó'i AMOS Nhàn bit các cOng cy 

Phâri tich mO hinh cãu trãc 
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Trinh bay kt qua nghiên cfru K5 thux và cách thrc trinh bay kt qua phân tIch si J@ 
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Ngày 

Các kiêrn djnh nghta (ft.) 
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