A186: Filipino Language Version of Faff’s (2015, 2017) Pitching Template – Cued
Template para sa Pangunahing Panukala
FoR
Larangan ng saliksik Petsa nang
Isulat ang petsa dito
Pangalan ng naghandog Iyong pangalan dito
kategorya
pagkumpleto
Maikli at malinaw na pamagat dito
(A) Pansamantalang
pamagat
(B) Pangunahing tanong Sa isang pangungusap, tukuyin ang mga pangunahing katangian ng tanong ng saliksik
ng saliksik
Kilalanin ang (mga) mahalagang kaugnay na saliksik/papel na kritikal sa paksa ng iyong saliksik (mga pangunahing detalye ng
(C) Mahalagang (mga)
sanggunian lamang). Mas maigi kung isang papel lamang, ngunit hindi hihigit sa tatlong papeles. Mas mabuti kung bagong lathaa sa
kaugnay na saliksik
(mga) Tier 1 na pahayagan o kamakailang ‘working’ paper (hal. SSRN) at nakasulat ng mga "gurus" ng kaugnay na larangan.
Sa isang maikling talata (hindi hihigit sa 100 salita) ihayag ang sentrong akademikong teorya - kung saan ay maaaring isama ang
(D)
pagkilala ng isang "puzzle" na iyong gusting lutasin.
Pagganyak/Palaisipan
Tatlong pangunahing mga aspeto ng anumang saliksik na batay sa obserbasyon (hal. The “IDioTs”)
TATLO
Kilalanin ang "sentrong" ideya na umuudyok sa intelektwal na nilalaman ng paksa ng saliksik. Kung maaari, ilahad ang sentral na
(E) Ideya?
(mga) teorya. Ibanghay ang mga variable na pinapaliwanag at ang mga variable na nagpapaliwanag. Mayroon bang anumang mga
seryosong banta mula sa endogeneity dito? Kung meron, ano ang pagkakakilanlan sa diskarte? Mayroon bang isang natural na
eksperimento o exogenous shock na maaaring pagsamantalahan? Mayroon bang anumang teoretikal na tensyon na maaaring
pinagsamantalahan?
(1) Anong data and gagamitin ninyo? halimbawa bansa/setting; Bakit? Yunit ng pagtatasa? Mga indibidwal, mga kumpanya, mga
(F) Nakalap na
portfolyo, mga industriya, mga bansa ...? sample na panahon; agwat? Araw-araw, lingguhan, buwanan, quarterly, taunang, ... Uri ng
impormasyon?
data: kumpanya vs. industriya vs. makro vs. ...?
(2) Anong kalakihan ng sample na inaasahan mo? Cross-sectionally? Sa Oras-series / paayon?
(3) Ito ba ay isang panel dataset?
(4) Mga pinagkunan ng data? Maaari bang bilhin ang data na kinakailangan? Kailangan ba ng pisikal na pagkakalap o obserbasyon?
Mula ba sa sariling pagsisiyasat ang iyong data? O sa pamamagitan ng mga panayam? Tagal ng panahon? Anong karampatang
tulong ang kailangan? Pagpondo / gawad? Bago ba ang data na nakalap?
(5) Magkakaroon ba ng anumang mga problema sa mga nawawalang data / obserbasyon? Sa pagsanib ng data mula sa iba’t ibang
pinagmulan? Sa pagmamanipula / "paglilinis"?
(6) May maipapakita bang makabuluhan na kaibahan ang mga variable na iyong ginamit? Kalidad ng data?
(7) Iba pang maaaring makaharap na suliranin? Halimbawa, kailangan ba ng independienteng pagpapatunay? Bisa ng balangkas?

Cued Template taken from Faff, Robert W., Pitching Research (March 22, 2015). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2462059 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2462059

(G) Mga instrumento?

DALAWA
(H) Anong bago?

(I) Ano ngayon?
ISA
(J) Kontribusyon
(K) Ibang mga
kailangang intindihin

Pangunahing balangkas galing sa obserbasyon at disenyo ng saliksik? Ito ba ay isang regression model? Isyu / disenyo ng mga
instrumentong gagamitin sa pagsisiyasat? Disenyo ng pakikipanayam? Ekonometrikong software na kailangan / angkop para sa
trabaho? Naa-access sa pamamagitan ng normal channels? Kaalaman sa pagpapatupad ng mga angkop o pinakamahusay na
estatistikong / ekonometrikong pagsusuri? Pagkakatugma ng data sa pangunahing balangkas galing sa obserbasyon? Isang isyu ba
ang estastikong pagkabisa?
Dalawang mahalagang tanong
Nasa ideya / data / mga instrument ba ang bagong kaalaman o karanasan? Ano ang pangunahing taga-determino, at hihilahin ba ng
mga "pasahero" ang kanilang timbang? Ito ba ay "Mickey Mouse" [hal maaari kang gumuhit ng isang simpleng Venn diagram
upang ilarawan ang novelty ng iyong panukala?]
Bakit mahalaga na malaman ang sagot? Paano maapektuhan and mga malalaking pampamilyang kapasiyahan / pag-uugali /
aktibidad etc dahil sa mga kinalabasan ng saliksik na ito?
Isang kahulihan
Ano ang pangunahing pinagmumulan ng mga kontribusyon sa may-katuturang mga saliksik panitikan?
Kailangan / Nais bang pakikipagtulungan? - ideya / data / mga tool? (Sa loob o labas iyong institusyon)
(Mga) piniling pahayagan? Makatotohanan? Sapat ang ambisyon?
Pagtatasa ng "panganib" [ "mababa" o "katamtaman" o "mataas": tsansa na "walang resulta"; tsansa ng "Kompetensya" (ibig sabihin
na nauuna ng kompetensya); panganib ng "laos"; iba pang mga panganib? Mayroon bang anumang (mga) malubhang hamon na
kailangan mong gawin sa e-execute ng planong ito? Ano sila? May kaugnayan sa ideya and mga ito? Ang Data? Ang mga
kagamitan/instrumento? Mayroon bang mga etikal na pagsasaalang-alang? Etikal na clearance?
Angkop ba ang nasasaklaw? Hindi masyadong makitid, hindi masyadong malawak.
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