CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
CHUYÊN NGÀNH: HÓA LÝ THUYẾT VÀ HÓA LÝ
1. Kiến thức:
Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực Hóa lý
thuyết & Hóa lý; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo; làm chủ được các giá trị cốt
lõi, quan trọng trong học thuật; phát triển các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành
nghiên cứu; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, tổ chức quản lý và bảo vệ môi trường;
có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn
đề phức tạp phát sinh;
2. Kỹ năng:
Có kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra được các giải
pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề; sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực chuyên môn; có
khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực Hóa học nói
chung và Hóa lý thuyết & Hóa lý nói riêng; có năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt
chuyên môn để xử lý các vấn đề quy mô khu vực và quốc tế;
Có kỹ năng tiếng Anh để có thể hiểu được các báo cáo phức tạp về các chủ đề cụ
thể và trừu tượng, bao gồm cả việc trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực Hóa học nói chung
và Hóa lý thuyết & Hóa lý nói riêng. Có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng tiếng Anh
ở mức độ trôi chảy, thành thạo. Có thể viết được các báo cáo khoa học, báo cáo chuyên
ngành; có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, phân tích quan điểm về sự
lựa chọn các phương án khác nhau;
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong
quá trình giải quyết công việc; đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng
đánh giá giá trị của các sáng kiến; có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội
nhập quốc tế; có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến
lược của tập thể; có năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với
luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn; có khả năng quyết định về kế hoạch làm
việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.

1

