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1. Mục tiêu đào tạo

- Trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu, các phương pháp nghiên cứu hiện đại
thuộc chuyên ngành Triết học.

- Nâng cao năng lực và kỹ năng nghiên cứu khoa học trên cơ sở nắm hiểu sâu sắc tri
thức lý nền tảng về triết học để học viên có khả năng giải quyết các nhiệm vụ chuyên
môn liên quan đến nghiên cứu và giảng dạy Triết học nói riêng, các môn khoa học lý luận
ch nh trị nói chung.

- Cung cấp nguồn nhân lực có bản lĩnh ch nh trị vững vàng, có đầy đủ năng lực tư
duy lý luận và nghiệp vụ công tác đáp ứng yêu cầu của các cơ quan Đảng, ch nh quyền
đoàn thể, các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp ở Trung ương và địa phương.

- Trang bị kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Triết học để học viên có thể học
tiếp chương trình đào tạo tiến sĩ và trở thành chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh
vực: Triết học, Lý luận ch nh trị và các lĩnh vực khoa học xã hội khác
2. huẩn đầu ra:
2.1. Về kiến thức:
- Nắm vững kiến thức chuyên ngành để đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong
lĩnh vực Triết học; có tư duy phản biện, có kiến thức vững chắc và cập nhật về lý thuyết
chuyên ngành để có thể phát triển kiến thức mới để tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ;
có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý liên quan đến lĩnh vực triết học nói chung,
khoa học xã hội và nhân văn nói riêng.
- Vận dụng kiến thức lý luận và phương pháp luận Triết học được trang bị để phát
hiện, phân t ch, đánh giá, giải quyết một vấn đề thực tiễn kinh tế, ch nh trị, xã hội ở địa
phương và đất nước trong b i cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

2.2. Về kỹ năng:
- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không có t nh quy luật, khó dự báo; có
kỹ năng nghiên cứu độc lập để kiến nghị những giải pháp mới, phát triển các lý thuyết
mới trong lĩnh vực nghiên cứu Triết học Cập nhật, tổng hợp, xử lý thông tin liên quan
đến lĩnh vực nghiên cứu; Nghiên cứu, khảo sát thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu;
Lựa chọn, sử dụng thành thạo phương pháp nghiên cứu phù hợp với vấn đề cần giải
quyết; Phân t ch, luận chứng các vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực Triết học và các lĩnh
vực có liên quan; Kỹ Khái quát hóa, trừu tượng hóa các kết quả thu được từ nghiên cứu
lý luận và thực tiễn.
- Có khả năng trình bày các ý tưởng và kết quả nghiên cứu; tự học và tự nghiên cứu;
làm việc theo nhóm nghiên cứu.
- Có năng lực ngoại ngữ ở mức có thể nắm hiểu được những nội dung c t lõi của một
bài phát biểu hoặc một công trình khoa học thuộc chuyên ngành Triết học; có thể diễn đạt
bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình hu ng chuyên môn thông thường; có thể trình bày rõ
ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề học thuật thuộc chuyên ngành Triết học bằng
ngoại ngữ.
2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành Triết học và đề
xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, th ch
nghi với môi trường làm việc có t nh cạnh tranh cao và phát triển năng lực dẫn dắt chuyên
môn; đưa ra được những kết luận mang t nh chuyên gia về các vấn đề phức tạp có liên quan
đến chuyên môn đào tạo; có đủ khả năng 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 tr 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.

