CHƢƠNG TRÌNH 10: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
I.
Chƣơng trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và
chuyên sâu cùng với những kỹ năng giúp ngƣời học sau khi học xong chƣơng trình có thể thực hiện đƣợc các
nghiệp vụ cơ bản trong lĩnh vực tài ch nh và ng n hàng
II. CHUẨ ĐẦU RA
II.1. Nội dung chuẩn đầu ra
A. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe
- Có lập trƣờng chính trị tƣ tƣởng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết và thực hiện c c giá trị đạo đức. Có ý
thức xây dựng, bảo vệ tổ quốc và lợi ích của tập thể bảo vệ
i trƣờng chủ động, tự tin và dám chịu trách nhiệm
trong công việc.
- Có ý thức học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao phẩm chất năng lực và sức khỏe. Có tinh thần làm
việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc đƣợc giao; tinh thần cầu tiến, hợp tác với các cá nhân khác
trong công việc
B. Kiến thức
Kiến thức đại cương
B.1. Có hiểu biết cơ bản về lý luận chính trị, quân sự hình thành đƣợc thế giới qu n và phƣơng ph p luận
khoa học để là cơ sở cho việc tiếp cận lĩnh hội c c vấn đề chu n
n và thực tiễn; có hiểu biết cơ bản về thể
dục thể th o và phƣơng ph p r n lu ện sức hỏe
B.2. Hiểu và p dụng đƣợc iến thức nền tảng về ho học x hội to n và ho học tự nhi n để giải qu ết
c c vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận vấn đề thuộc ngành đào tạo
Kiến thức cơ sở ngành
B.3. Có kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trƣờng,
làm nền tảng để nghiên cứu các học phần thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán.
Kiến thức chuyên ngành
B.4. Có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành tài chính: quyết định đầu tƣ inh do nh qu ết định tài trợ
kinh doanh, quyết định phân phối lợi nhuận, quyết định quản trị rủi ro tài chính; quản trị tài sản ngắn hạn và đầu tƣ
tài chính; lập và thẩ định dự n đầu tƣ
B.5. Có kiến thức chuyên môn về các luật thuế, luật các tổ chức tín dụng.
B.6. Có kiến thức chuyên môn về các hoạt động củ ng n hàng thƣơng ại nhƣ thẩ định tín dụng, kế toán
ngân hàng, thanh toán qua hệ thống ng n hàng trong nƣớc và quốc tế và kiến thức chung về quản trị ngân hàng
thƣơng ại.
B.7. Có kiến thức chuyên môn về thẩ định giá bất động sản, thẩ định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp.
C. Kỹ năng
C.1. Có kỹ năng tƣ du s ng tạo; kỹ năng gi o tiếp, lập luận, thuyết trình, phản biện và làm việc nhóm; kỹ
năng r n lu ện sức khỏe.
C.2. Có kỹ năng cơ bản về c ng nghệ thông tin (theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) và
ngoại ngữ bậc theo hung năng lực ngoại ngữ bậc củ iệt N
trong gi o tiếp và tiếp cận giải quyết công việc
chuyên môn.
C.3. Ứng dụng thành thạo các phần mềm phân tích tài chính, lập và thẩ định dự n đầu tƣ phần mề đầu
tƣ phần mềm quản trị tài sản trong doanh nghiệp, phần mềm dự báo các báo cáo tài chính.
C.4. Cập nhật, xử lý ph n t ch đ nh gi số liệu và th
ƣu về lĩnh vực kinh tế nhƣ: ế toán, kiểm toán, tài
chính và ng n hàng cho l nh đạo tại doanh nghiệp cơ qu n nhà nƣớc và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.
C.5. Kiểm soát rủi ro tài chính trong doanh nghiệp trong đầu tƣ tài ch nh và quản trị rủi ro tại Ngân hàng
thƣơng ại
.2. Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại:
- C c cơ sở kinh doanh
- Tổ chức tài ch nh trung gi n (Ng n hàng thƣơng ại, Công ty tài chính, Quỹ đầu tƣ C ng t chứng ho n…)
- Cơ qu n quản lý nhà nƣớc về tài ch nh (Cơ qu n Thuế, Kho bạc Nhà nƣớc Ng n hàng Nhà nƣớc, Sở Tài ch nh…)
- Cơ sở đào tạo, nghiên cứu về tài chính, ngân hàng.

