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1. Mụ

60
iêu đào

C ươn tr n

o
o tạo Thạc sĩ n n Hóa P ân t c n ằm cập nhật kiến thức mới,

hiện ại ể nân cao tr n

v năn lực chuyên môn về Hóa Phân tích cho những

n ười ã tốt nghiệp ại học ngành hóa học ể họ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn
của m n v có iều kiện ể học cao ơn.
2. Chuẩ đầu ra
2.1. Kiến thức
Làm chủ kiến thức chuyên ngành Hóa phân tích, có thể ảm nhiệm công việc của
c uy n ia tron lĩn vực Hóa p ân t c ; có tư duy p ản biện; có kiến thức Hóa phân
t c c uy n sâu ể có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở tr n
tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trườn li n quan ến
lĩn vực Hóa học;
2.2. Kỹ năng
Có kỹ năn

o n t n các côn việc phức tạp,

li n quan ến chuyên môn; có kỹ năn n

i n cứu

t xuất, không dự báo trước

c lập ể phát triển và thử nghiệm

những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới tron lĩn vực Hóa phân tích;
Có kỹ năn

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

tiến An tron các lĩn vực li n quan ến hóa học nói chung và Hóa phân tích nói
riêng; có thể viết các báo cáo cơ bản li n quan ến công việc chuyên môn;
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có năn lực phát hiện và giải quyết các vấn ề thu c lĩn vực Hóa phân tích và
ề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năn tự ịn

ướn

ể phát triển năn lực cá

nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạn tran cao v năn lực dẫn dắt

chuyên môn; ưa ra ược những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn ề phức tạp
của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên
môn; có khả năn xây dựng, thẩm ịnh kế hoạc ; có năn lực phát huy trí tuệ tập thể
trong quản lý và hoạt
p ươn

ng chuyên môn; có khả năn n ận ịn

án

iá v quyết ịnh

ướng phát triển nhiệm vụ công việc ược giao; có khả năn dẫn dắt chuyên

môn ể xử lý những vấn ề lớn.

