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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: Triết học
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Mục tiêu chung
- Đào tạo những nhà khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức
phục vụ nhân dân, có kiến thức chuyên môn vững vàng và năng lực thực hành chuyên
môn nghiệp vụ ở trình độ cao.
- Hoàn thiện và nâng cao những kiến thức chuyên ngành Triết học đã học ở đại
học, cập nhật những kiến thức triết học mới nhất, mở rộng kiến thức liên ngành MácLê nin như Kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh,
Chính trị học, Đường lối cách mạng Việt Nam, giúp cho người học có một nền kiến
thức chuyên ngành sâu và vững chắc, có phương pháp tư duy biện chứng, độc lập, có
kĩ năng nghiên cứu khoa học, biết vận dụng kiến thức lý luận để giải quyết các vấn đề
thực tiễn cuộc sống đặt ra, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu những nguyên
lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin ở các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên
nghiệp, môn giáo dục công dân ở các trường phổ thông, công tác chính trị ở các cơ
quan ban ngành của Đảng và Nhà nước.
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 khả năng trong thu thập số liệu
về các hoạt động kinh tế vĩ mô và có khả năng xử 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
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- Tôn trọng và chấp hành pháp luật của Nhà Nước, nội quy, quy định của Nhà
trường;
- 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).
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