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I. Kiến thức 

- Học viên trình bày và phân tích được một số vấn đề về lí luận và thực tiễn trong 

xây dựng Tổ quốc (Triết học). 

- Hệ thống hoá được kiến thức về lấy mẫu, xử lý và quản lý mẫu phân tích (Phương 

pháp lấy mẫu và xử lý mẫu nâng cao, Phương pháp chiết trong hóa phân tích, Đảm 

bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm). 

- Hiểu cơ sở khoa học về thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm trong các 

ngành hóa học, thực phẩm, môi trường, dược phẩm, hóa dầu (Phân tích môi trường 

nâng cao, Phân tích thực phẩm nâng cao, Phân tích dược phẩm, Phân tích hóa dầu, 

Phân tích vi sinh cơ bản, Phân tích hóa sinh, Phân tích phóng xạ) 

- Có kiến thức vế lựa chọn, thẩm định và phát triển được quy trình phân tích với các 

đối tượng, chỉ tiêu khác nhau   (Thẩm định và phát triển phương pháp phân tích, 

Phương pháp sắc ký hiện đại, Phương pháp phân tích quang phổ 1, Phương pháp 

phân tích quang phổ 2, Phương pháp phân tích nhiệt, Phương pháp xử lý thống kê 

trong hóa phân tích)   

- Có kiến thức tổng hợp về quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng trong hoạt động của 

phòng thử nghiệm (Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm, Đảm bảo chất 

lượng trong phòng thí nghiệm) 

- Có kiến thức về những lĩnh vực chuyên sâu của Hóa phân tích (Chuyên đề trong 

Hóa phân tích). 

II. Kỹ năng 

a - Kỹ năng cứng 

- Thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm trong các ngành hóa học, thực phẩm, 

môi trường, dược phẩm, hóa dầu và sản phẩm trong các ngành khác (Phân tích 



môi trường nâng cao, Phân tích thực phẩm nâng cao, Phân tích dược phẩm, Phân 

tích hóa dầu, Phân tích vi sinh cơ bản, Phân tích hóa sinh, Phân tích phóng xạ). 

- Thực hiện các hoạt động lấy mẫu, xử lý và quản lý mẫu thử nghiệm.(Phương pháp 

lấy mẫu và xử lý mẫu nâng cao, Phương pháp chiết trong hóa phân tích, Đảm bảo 

chất lượng trong phòng thí nghiệm) 

- Chọn lọc, thẩm định và phát triển phát triển phương pháp phân tích mới (Thẩm 

định và phát triển phương pháp phân tích, Đảm bảo chất lượng trong phòng thí 

nghiệm) 

- Thực hiện được các công tác quản lý, điều hành, giảng dạy và nghiên cứu trong 

lĩnh vực Hóa phân tích. (Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm, Đảm bảo 

chất lượng trong phòng thí nghiệm, Phương pháp xử lý thống kê trong hóa phân 

tích, Phương pháp hiện đại phân tích cấu trúc phân tử, Phương pháp phân tích vật 

lý nâng cao). 

- Xây dựng định hướng và tổ chức triển khai các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn 

một cách hiệu quả (Quy hoạch thực nghiệm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học, luận văn) 

b- Kỹ năng mềm 

- Học viên có kỹ năng thuyết phục và giao tiếp các vấn đề liên quan đến các nghiên 

cứu cá nhân. 

- Đọc và hiểu được tài liệu ngành Hóa phân tích bằng tiếng Anh; Có khả năng viết 

báo cáo chuyên môn bằng tiếng nước Anh; Giao tiếp và trình bày báo cáo tham 

luận bằng tiếng Anh. 

III. Thái độ 

- Có tính kiên trì, học hỏi, chia sẻ và biết lắng nghe. 

- Mạnh dạn tự tin đề xuất, xây dựng và bảo vệ ý tưởng. 

- Tích cực học tập và nghiên cứu ở bậc cao hơn. 

- Nói và làm theo các quy định của ngành phù hợp với đường lối của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước. 

IV. Năng lưc̣ tư ̣chủ và chiụ trách nhiêṃ 

- Có đầy đủ năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc ngành Hóa phân tích 

và đề xuất những sáng kiến có giá trị. 



- Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường 

làm việc có tính cạnh tranh cao. 

- Đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia các vấn đề phức tạp trong lĩnh 

vực Hóa phân tích. 

- Có đủ khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm 

vụ công việc được giao trong lĩnh vực Hóa phân tích. 

V. Vị trí và khả năng công tác 

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sĩ ngành Hóa phân tích có thể thực hiện các hoạt động 

trong phòng phân tích kiểm nghiệm. Quản lý điều hành, nghiên cứu chuyên sâu về Hóa 

phân tích tại các công ty và trung tâm có hoạt động liên quan đến phân tích; Tham gia 

nghiên cứu và giảng dạy tại các Trường Đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu. 


