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1. Kiến thức
-

Có trình độ chuyên môn sâu, có phương pháp nghiên cứu hiện đại, tiên tiến để tiếp
cận được các thành tựu khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí.

-

Có những phát hiện mới về kiến thức chuyên môn ngành Kỹ thuật Cơ khí.

2. Kỹ năng
-

Có khả năng chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập nghiên cứu, phát hiện và trực tiếp
giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí.

-

-

Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu và đào tạo, hướng dẫn các bậc học
Đại học và Thạc sĩ thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí.
Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học trong lĩnh vực
nghiên cứu.
Có năng lực đưa ra được những đề xuất với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực
tiễn.
Có khả năng nghiên cứu độc lập và tham gia nhóm nghiên cứu phân tích, giải quyết
những vấn đề thực tế trong lĩnh vực nghiên cứu ngành Kỹ thuật Cơ khí.
Có khả năng trình bày, giới thiệu bằng các hình thức như: Bài báo, báo cáo hội nghị.
Có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ thành thạo.

-

Có khả năng thẩm định và tham gia vào các hoạt động khoa học và chuyên môn.

-

3. Thái độ
- Chấp hành đường lối chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Tự bồi dưỡng kiến thức trong môi trường chuyên nghiệp.
- Trung thực, năng động, tự tin và ý thức phục vụ cộng đồng.
- Dám nghĩ, dám làm cái mới và biết đương đầu với khó khăn và rủi ro.
- Ý thức được các tác động của các giải pháp kỹ thuật đến môi trường, xã hội và các
vấn đề toàn cầu.
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4. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
-

Tự chịu trách nhiệm trong các nghiên cứu khoa học, các công bố khoa học.
Cam kết chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp.

-

Chịu trách nhiệm trước các vấn đề về chất lượng và trách nhiệm với sự nghiệp phát
triển chung.

5. Vị trí và khả năng công tác
- Quản lý, chỉ đạo sản xuất tại các doanh nghiệp, xí nghiệp.
- Giảng dạy các bậc Đại học và Sau đại học tại các trường Đại học.
- Thực hiện các nghiên cứu khoa học ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan
nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học.
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