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1. Yêu cầu về kiến thức 

Nắm vững nền tảng triết học, chủ nghĩa Mác –Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
có phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiên tiến, áp dụng vào việc giải quyết các 

vấn đề của nhóm ngành Toán học và chuyên ngành Toán Giải tích.   

Nắm chắc hệ thống tri thức khoa học cơ bản và một số chuyên đề nâng cao về 

chuyên ngành Toán Giải tích. 

Có đủ kiến thức để nghiên cứu, ứng dụng các kết quả của Toán Giải tích và 
giảng dạy về Toán Giải tích. 

Có kiến thức để tiếp tục học tập nghiên cứu ở trình độ Tiến sĩ chuyên ngành 
Toán Giải tích. 

2. Yêu cầu về kỹ năng 

Có kỹ năng vận dụng kiến thức của chuyên ngành Toán Giải tích trong giảng 
dạy và nghiên cứu một số ứng dụng của thực tiễn. 

Sử dụng Tiếng Anh hiệu quả trong nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, hệ thống và tự 

cập nhật các hướng phát triển liên quan tới chuyên đề nghiên cứu. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Nhận thức đúng đắn về tính tự chủ và trách nhiệm trong quá trình học tập cũng 

như các hoạt động chuyên môn 

Có khả năng nghiên cứu độc lập và nghiên cứu theo nhóm các chuyên đề nâng 

cao của chuyên ngành Toán Giải tích. 

Chủ động, quyết đoán và chịu trách nhiệm về kế hoạch làm việc, triển khai các 

hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới trong nghiên cứu 
Toán Giải tích và dạy học toán nói chung. 

4. Ngoại ngữ trước khi  bảo vệ luận văn 

Trình độ B1 Khung tham chiếu châu Âu chung hoặc tương đương. 
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