CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: DÂN TỘC HỌC
1. Về kiến thức
Học viên thạc sĩ ngành dân tộc học sẽ được trang bị những kiến thức mở
rộng và nâng cao kiến thức bậc đại học cả về mặt lý thuyết, các phương pháp
nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành, các kiến thức chuyên sâu của
chuyên ngành với sự cập nhật thông tin về những vấn đề dân tộc học lịch đại
và đương đại liên quan đến các dân tộc ở Việt Nam và trên thế giới.
2. Về kỹ năng
Học viên thạc sĩ ngành dân tộc học được trang bị những kỹ năng chuyên
sâu để tác nghiệp trong nghiên cứu và ứng dụng của dân tộc học vào ngành
nghề và các lĩnh vực liên quan. Ngoài ra, học viên còn được trang bị các kỹ
năng làm việc nhóm, thực hành công tác cộng đồng, kỹ năng giao tiếp với
các tổ chức, cơ quan có liên quan trong công tác nghiên cứu và các lĩnh vực
ứng dụng của dân tộc học. Học viên còn làm chủ được kỹ năng ngoại ngữ
trong trao đổi học thuật hay viết báo cáo khoa học.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng ứng dụng được kiến
thức, kỹ năng được đào tạo vào việc nghiên cứu, giảng dạy về dân tộc học;
có tư duy phản biện về những vấn đề thực tiễn liên quan đến dân tộc học; có
khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề về dân tộc học trong
hoạt động xã hội; có khả năng đảm nhận nhiệm vụ một cách độc lập trong
công tác chuyên môn đòi hỏi những kiến thức chuyên sâu và kỹ năng chuyên
ngành, liên ngành dân tộc học; có năng lực tự định hướng và thích nghi với
môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; có khả năng đưa ra những kết
luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp trong khoa học dân tộc
học; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch nghiên cứu khoa học; có

năng lực tập hợp, phát huy trí tuệ của các nhà khoa học trong hoạt động
chuyên môn.

