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1. Mụ tiêu đào t o
Đ o tạo tr n

thạ sĩ iúp ọc viên nắm vững lý thuyết, ó tr n

hành, có khả năn l m việ
ề thu

uyên n n

ượ

c lập, sáng tạo v

cao về thực

ó năn lực phát hiện, giải quyết những vấn

o tạo. C ươn tr n

ao ọc phải ảm bảo kiến thức cốt lõi

cho ngành KHMT, và phát huy thế mạnh về tính chuyên sâu của các chuyên ngành KHMT
của n

trường. Học viên có kiến thức nền tản v

uyên sâu, ó p ươn p áp luận vững

chắc, có khả năn ứng dụng các thành quả hiện ại của KHMT vào thực tiễn áp ứng các
nhu cầu cao của xã h i, có khả năn n
khả năn

ón vai trò lãn

ạo quản lý v

iên ứu và phát triển ở tr n
ón

óp t

o tạo ược thực hiện t eo ịn

công nghệ. Việ

ao, ũn n ư ó

ực cho sự tiến b của khoa học và
ướng nghiên cứu v t eo ịn

ướng

ứng dụng.
ơ sở v

Các kiến thứ
viên tăn
tăn

ườn

n

uyên môn sâu ượ

ặt là trọng tâm, tạo iều kiện cho học

ơ tự nghiên cứu tìm tòi, giúp học viên có thể phát triển kiến thức,

ườn năn lực chuyên môn, khả năn n

iên ứu và ứng dụng trong thực tế.

2. Chuẩn đầu ra
C ươn tr n

o tạo chuyên ngành Khoa học máy tính (KHMT) sẽ cung cấp cho học

viên các kiến thức và kỹ năn
tập ạt tr n

ơ sở ũn n ư

uyên sâu ần thiết cùng với môi trường học

quốc tế. Mục tiêu là giúp học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở môi

trường khoa học và công nghệ cao, ở tron v n o i nước. Họ viên ũn
o tạo p ươn p áp n

ược chú trọng

iên ứu khoa học, phát huy tính sáng tạo, có khả năn tiếp tục học

tập và nghiên cứu trong các môi trường tiên tiến trên thế giới.

2.1. Kiến thức
Các kiến thức tập trun

uyên sâu v o á lĩn vực phát triển các hệ thống thông

minh và hệ ơ sở tri thức, xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự n iên v tươn tá n ười máy, ơ sở
dữ liệu, mạng và truyền thông, cùng với m t số lĩn vự liên quan. Đây l

á lĩn vực hiện

ược thế giới quan tâm nghiên cứu, phát triển.
Đối với ịn
n với nân
tụ

ướn n

iên ứu Cá

ao iến thức về p ươn p áp n

ọ tập, n iên ứu ở ậ
Đối với ịn
uyên n n

iến t ứ

ọ

ướn ứn

ủa

ủa

uyên n n

iên ứu khoa họ

oa ọ máy t n ,

ể ọ viên ó t ể tiếp

ao ơn.
ụn

ọ viên tốt n

iệp ó t ể ứn

ụn

á

iến t ứ

ể iải quyết á vấn ề tron t ự tế, phục vụ nhu cầu ngày càng

cao của on n ười
Kỹ năn l m việc theo nhóm (hình thành nhóm, duy trì hoạt

ng nhóm, phát triển

nhóm và kỹ năn l m việc với các nhóm khác nhau)
Học viên còn có các kỹ năn p ân t
thống, khoa học cho các bài toán lớn ó

, t iết kế, lập luận và thực nghiệm m t cách hệ
phức tạp cao.

Kỹ năn tự tìm tòi, nghiên cứu, có tính sáng tạo nhằm giải quyết những vấn ề chuyên
môn phức tạp.
Có kỹ năn
An tron

ọc hiểu các tài liệu chuyên môn tiếng Anh; có thể giao tiếp bằng tiếng

á lĩn vự liên quan ến khoa học máy tính; có thể viết á

áo áo ơ ản liên

quan ến công việc chuyên môn;
2.3. N

lực tự chủ và trách nhiệm

Có khả năn t am ia á

ự án phát triển, khai thác, quản lý các hệ thống tin họ , ặc

biệt là các hệ thống thông minh, hệ thống giải quyết vấn ề ó
tiếp cận m t cách khoa họ

phức tạp cao; có khả năn

ối với các vấn ề mới trong công nghệ thông tin; bảo vệ và chịu

trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; ó năn lực giao tiếp về chuyên môn bằng tiếng
Anh.
Đối với ịn

ướn n

iên ứu Sau khi tốt nghiệp, các thạ sĩ

ó năn lực tự

nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu; có khả năn tiếp tục nghiên cứu ở bậc tiến sĩ; ó

ả

năn

ôn tá tại á trườn

ại học và viện nghiên cứu; có thể mở r ng kiến thức những

lĩn vực liên quan khác trong ngành CNTT thông qua các môn chọn.
Đối với ịn

ướn ứn

ụn

Có năn lực ứng dụng các thành quả của KHMT vào

thực tiễn ướng tới nền kinh tế tri thức, ũn n ư ó
triển v

ón

óp t

ả năn

ón vai trò lãn

ực cho sự phát triển của khoa học và công nghệ.
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