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1. Tên ngành đào tạo: Tài chính-Ngân hàng (Finance and Banking) 

2. Trình độ đào tạo: Đại học 

3. Kiến thức:  

- Có hiểu biết về Lý luận chính trị, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước; 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế như thống 

kê ứng dụng trong doanh nghiệp, kinh tế lượng, xác suất thống kê… đáp ứng cho việc 

tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và nâng cao trình độ học tập; 

- Nắm vững kiến thức chuyên ngành về tài chính, tiền tệ ngân hàng về lý thuyết lẫn thực 

tế; 

- Nắm vững kiến thức sâu về thị trường tài chính, về lĩnh vực tiền tệ - Ngân hàng trong nền 

kinh tế; 

- Nắm vững kiến thức bổ trợ về pháp luật Kinh doanh - Thương mại chính sách thuế thị 

trường chứng khoán; 

4. Kỹ năng:  

4.1 Kỹ năng cứng 

- Biết xử lý các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước; Thẩm định 

được các hồ sơ tín dụng và các hình thức thanh toán quốc tế; 

- Phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, phân tích báo cáo hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng; lập được dự toán tài chính; 

- Có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn 

trong lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng; 

4.2 Kỹ năng mềm 



- Biết làm việc nhóm, tranh luận, diễn đạt ý tưởng, viết đề án, có kỹ năng giao tiếp và đàm 

phán. 

- Về Anh ngữ: đọc viết nói được tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành, đạt trình độ khi tốt 

nghiệp tương đương 400 điểm TOEIC trở lên; 

- Ứng dụng thành thạo các phần mềm tin học, đặc biệt là phần mềm EXCEL để lập kế 

hoạch tài chính, thẩm định dự án đầu tư, phân tích tài chính, dự báo,… 

5. Thái độ: 

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có ý thức chấp hành tốt các chế độ, chính sách về quản 

lý tài chính; có tác phong làm việc chuyên nghiệp; có tinh thần hợp tác, có đạo đức nghề 

nghiệp; có tinh thần tiếp thu ý kiến học hỏi và xây dựng, 

- Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết vấn đề trong thực tiễn một 

cách linh hoạt và mềm dẻo. 

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: 

- Chuyên viên tài chính cho các doanh nghiệp, công ty sản xuất, kinh doanh bảo hiểm 

và thuê bao Tài chính, công ty quản lý và khai thác vốn, công ty chứng khoán, Sở Tài 

chính, Kho bạc, cục thuế  

- Cán bộ nghiệp vụ trong các ngân hàng, doanh nghiệp.  

- Là nghiên cứu viên tham gia nghiên cứu khoa học tại cơ quan nghiên cứu khoa học. 

- Cán bộ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục. 

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: 

Có thể học tiếp lên trình độ sau đại học, nghiên cứu trong lĩnh vực Kinh tế -Tài chính 

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo: 

 Chương trình đào tạo ngành Kinh tế, Tài chính của Viện Đại học Oregon (Mỹ) 

 Chương trình đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng của Đại học Monash (Úc) 

 Chương trình đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng của Đại học Western Sydney 

(Úc) 


