CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH
1. Kiến thức:
Làm chủ kiến thức chuyên ngành Hóa phân tích, có thể đảm nhiệm công việc
của chuyên gia trong lĩnh vực Hóa phân tích; có tư duy phản biện; có kiến thức Hóa
phân tích chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình
độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan
đến lĩnh vực Hóa học;
2. Kỹ năng:
Có kỹ năng hoàn thành các công việc phức tạp, đột xuất, không dự báo trước liên
quan đến chuyên môn; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm
những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực Hóa phân tích;
Có kỹ năng đọc hiểu các tài liệu chuyên môn tiếng Anh; có thể giao tiếp bằng
tiếng Anh trong các lĩnh vực liên quan đến hóa học nói chung và Hóa phân tích nói
riêng; có thể viết các báo cáo cơ bản liên quan đến công việc chuyên môn;
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Hóa phân tích và
đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng để phát triển năng lực cá
nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt
chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp
của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn;
có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong
quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định
phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên
môn để xử lý những vấn đề lớn.
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