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1. Mụ

i

đà

C ươn tr n

o
ạc sĩ chuyên ngành Lý thuyết xác xuất và th ng kê toán học nhằm

o tạo Thạ sĩ xá suất - th n k
việc t t tron

ó năn lực chuyên môn vữn v n

á lĩn vực giảng dạy, nghiên cứu, quản lý. N ười họ

ể có thể làm

ược trang bị m t

cách có hệ th ng các kiến thức chuyên sâu và hiện ại về xác suất th ng kê. Từ các kiến
t u nhận ược, học viên có thể giải quyết t t các yêu cầu của thực tế về xác suất

thức

và th ng kê, có thể tự nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn trong giảng dạy,
nghiên cứu và học tiếp chuyên ngành này ở bậc tiến sĩ.
2. Chuẩ đầu ra
2.1. Kiến thức
Làm chủ chuyên ngành, có thể ảm nhiệm công việc của
ượ

o tạo; ó tư duy p ản biện; có kiến thức lý thuyết

kiến thức mới cà tiếp tục nghiên cứu ở tr n
ngữ v p ươn p áp n

uy n ia tron lĩn vực

uy n sâu ể có thể phát triển

tiến sĩ; có kiến thức về triết học, ngoại

i n ứu khoa học.

2.2. Kỹ năng
Có kỹ năn n i n ứu
lĩn vự

ượ

c lập ể phát triển các kết quả v p ươn p áp mới trong

o tạo.

Có kỹ năn n oại ngữ ở mức có thể hiểu ược m t báo cáo hay m t bài phát biểu
về hầu hết các chủ ề trong công việ li n quan ến n n
bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình hu n

ượ

o tạo; có thể diễn ạt

uy n môn t ôn t ường.

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năn lực phát triển và giải quyết các vấn ề thu
năn tự ịn
kết luận

uy n môn

o tạo; cá khả

ướng và phát triển năn lực cá nhân; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những

uy n môn; ó năn lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt

chuyên môn.
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