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   ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngành: Kinh tế phát triển 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

Mục tiêu chung 

Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Phát triển cung cấp và tạo cho người học 

có được những kiến thức lý thuyết nâng cao về Kinh tế học Phát triển và khả năng 

ứng dụng vào thực tế; Giúp người học có năng lực chuyên môn để thực hiện công tác 

nghiên cứu, hoạch định, tổ chức thực thi chính sách phát triển kinh tế - xã hội, công 

tác tổ chức và quản lý kinh tế  - xã hội ở tầm quốc gia, địa phương, vùng, ngành và 

các tố chức kinh tế - xã hội một cách độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ 

đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích 

nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế và khả năng cần thiết cho 

mục tiêu học tập suốt đời.  

Kiến thức; kỹ năng; hành vi, thái độ 

 Kiến thức 

- Đào tạo các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý và nghiên cứu có trình 

độ chuyên môn cao, có được những kiến thức chuyên môn ở trình độ nâng cao, vừa 

có tính hiện đại vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam;  

- Có trình độ, khả năng trong thu thập số liệu về các hoạt động kinh tế vĩ mô và 

có khả năng sử lý các số liệu này và vận dụng lý thuyết để lý giải chúng làm cơ sở 

cho việc nghiên cứu, hoạch định và cải thiện các chính sách kinh tế, các chương trình 

phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và vùng lãnh thổ, đồng thời tham gia vào 

quá trình điều hành tổ chức thực hiện chúng.  

Kỹ năng 

Có năng lực để giải quyết các vấn đề chuyên môn có mức độ phức tạp cao, có 

tính liên ngành; có khả năng quản lý công tác nghiên cứu khoa học, chủ trì đề án 

nghiên cứu.  

Hành vi, thái độ 

- Tôn trọng và chấp hành pháp luật của Nhà Nước, nội quy, quy định của Nhà 

trường;  
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- Làm việc và học tập với tinh thần kỷ luật cao. 

- Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công 

việc; 

- Quan hệ tốt với cộng đồng và có tinh thần phục vụ cộng đồng 

- Có tinh thần hợp tác, thân thiện và giúp đỡ người khác. 

- Năng động và tự tin trong công việc; có bản lĩnh và ý chí vươn lên khẳng định 

bản thân, phát triển nghề nghiệp 

Trình độ ngoại ngữ 

Trình độ năng lực của học viên đạt được ở mức tương đương cấp B1 – Khung 

chung châu Âu (Common European Framework – CEF).  


