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I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo thạc sĩ mỹ thuật ứng dụng có trình độ chuyên môn sâu về thiết kế mỹ
thuật và kỹ thuật, làm việc trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh
và dịch vụ liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.
II. CHUẨN ĐẦU RA
1. Kiến thức
- Có kiến thức chuyên sâu về lý luận thiết kế trong các ngành thuộc lĩnh vực
mỹ thuật ứng dụng;
- Có kiến thức chuyên sâu về các ngành khoa học kỹ thuật,tổ chức và quản lý
các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môncó liên quan đến chuyên ngành: kiến trúc
cảnh quan, lâm nghiệp đô thị, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp;
- Có phương pháp luận nghiên cứu khoa học và đủ trình độ học tiếp chương
trình tiến sĩ Mỹ thuật ứng dụng.
2. Năng lực nghề nghiệp và trách nhiệm
- Có khả năng đưa ra các kết luận về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ thông
thường và phức tạp trong lĩnh vực thiết kế cảnh quan.
- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn dắt về
chuyên môn, nghiệp vụ trong các dự án về kiến trúc cảnh quan.
- Có năng lực đánh giá, tổng hợp và cải tiến các hoạt động chuyên môn.
- Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng tự định hướng, tự thích nghi với các môi trường làm việc khác
nhau khi được phân công.
- Có phương pháp luận khoa học, khả năng tự hoàn thiện các kỹ năng nghề

nghiệp và kỹ năng mềm trong công tác, hành nghề để nghiên cứu và học tập suốt đời.
3. Kỹ năng
- Độc lập về thiết kế và tổ chức thiết kế các công trình; phân tích, đánh giá và
giám sát công trình thuộc lĩnh vực kiến trúc cảnh quan, lâm nghiệp đô thị, thiết kế
công nghiệp và nộithất;
- Có kỹ năng quản lí,tổ chức các hoạt động thực tiễn và chuyển giao công nghệ
thuộc lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.
4. Yêu cầu về thái độ
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say
mê nghề nghiệp, hợp tác, tương trợ trong công việc; Nắm vững chủ trương, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Có ý thức sáng tạo, tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các vấn đề liên quan
đến lĩnh vực bản quyền và sở hữu trí tuệ.
5. Yêu cầu về ngoại ngữ:
- Học viên tốt nghiệp ngành Mỹ thuật ứng dụng đạt trình độ tiếng Anh B1 trở
lên hoặc các chứng chỉ Quốc tế tương đương hoặc cao hơn.
6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại:
- Các cơ quan quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý đô thị.
- Cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có thể làm việc ở những vị trí như Họa sĩ thiết
kế trong các công ty, các xưởng thiết kế, công ty quảng cáo, marketing, truyền hình,
trò chơi (game); Trưởng nhóm thiết kế; Chuyên gia 2D, 3D, hiệu ứng hình ảnh; Giám
đốc sáng tạo…

