QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA
ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
1. Tên ngành đào tạo:
- Tên tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng
- Tên tiếng Anh: Finance and Banking
2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng.
3. Yêu cầu về kiến thức:
3.1. Lý luận chính trị, khoa học cơ bản
- Có hiểu biết đúng đắn về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.
- Có thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận thức, đánh giá các
hiện tượng một cách logic và tích cực.
3.2. Chuyên môn
- Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, kiến thức hiện đại về tài chính-ngân
hàng-tiền tệ.
- Hiểu và vận dụng được các quy luật cơ bản trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội vào
việc phân tích các chính sách kinh tế.
- Có năng lực nghiên cứu, ứng dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong hoạt
động của từng lĩnh vực chuyên ngành, cụ thể:




Chuyên ngành Ngân hàng: hoạt động tín dụng ngân hàng, kế toán ngân hàng,
thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, marketing, quản trị ngân hàng và các
tổ chức tín dụng khác ngoài ngân hàng thương mại.
Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: nghiệp vụ quản trị tài chính doanh
nghiệp, quản lý ngân sách, tiền tệ; sử dụng các công cụ tài chính trong quản trị
rủi ro doanh nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng:
4.1. Kỹ năng cứng:
4.1.1. Chuyên ngành Ngân hàng:
- Lập báo cáo thẩm định tín dụng; tư vấn, đánh giá và kiểm soát khách hàng; quản
lý rủi ro tín dụng.
- Hạch toán giao dịch ngân hàng, kế toán nội bộ; lập và phân tích báo cáo tài chính
của ngân hàng thương mại
- Lập và đánh giá cân đối nguồn vốn, tham gia các hoạt động kinh doanh vốn trên
thị trường; triển khai, đánh giá các kế hoạch kinh doanh; khai thác, phân tích thông tin và
đề xuất biện pháp quản trị ngân hàng thương mại

- Thực hiện, tuân thủ các quy trình nghiệp vụ; kiểm soát rủi ro; tổ chức hoạt động
hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, các giao dịch kinh doanh ngoại hối cơ
bản
4.1.2. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp:
- Thực hành thành thạo các nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp
- Phân tích, đánh giá, lập và triển khai kế hoạch tài chính chung của doanh nghiệp
trong các kế hoạch kinh doanh,chiến lược phát triển
- Phân tích, đánh giá khả năng kinh doanh của doanh nghiệp và xử lý tốt các tình
huống phát sinh.
- Thu thập, xử lý số liệu; lập và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
4.2. Kỹ năng mềm:
4.2.1. Kỹ năng làm việc
- Có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống.
- Biết cách trình bày, giao tiếp, thảo luận, làm việc theo nhóm; biết sử dụng các
công cụ, phương tiện hiện đại và biết cách hội nhập trong môi trường làm việc mới.
- Có khả năng tự cập nhật những thay đổi của chế độ về chính sách tài chính – ngân
hàng
- Có khả năng giải quyết các vấn đề một cách khoa học.
4.2.2. Khả năng ngoại ngữ
- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B.
- Có khả năng tự học để nâng cao trình độ tiếng Anh trong ngành đào tạo.
4.2.3. Khả năng tin học
- Có trình độ tin học văn phòng tương đương với trình độ A.
- Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng chuyên môn trong môi trường Internet
- Sử dụng được phần mềm chuyên ngành đào tạo: WISE FINANCE
5. Yêu cầu về thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần yêu nước, yêu đồng bào và tinh thần phục
vụ cộng đồng tốt.
- Có đạo đức nghề nghiệp, động cơ học tập đúng đắn để làm chủ kiến thức nhằm
mục đích phục vụ đất nước và cộng đồng.
- Có tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, tính chủ động, tích cực, tinh thần
làm việc nhóm hiệu quả cao, có tính chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tốt.
- Có nhận thức rõ ràng về học tập nâng cao kiến thức một cách liên tục, luôn cầu
tiến, sáng tạo trong công việc.
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6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
- Làm giảng viên, giáo viên giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp.
- Làm việc tại bộ phận tín dụng; thanh toán; marketing, kinh doanh ngoại hối và
quan hệ khách hàng…trong các ngân hàng thương mại; công ty tài chính; công ty cho
thuê tài chính; quỹ tín dụng.
- Làm việc tại các bộ phận quản lý tài chính của các doanh nghiệp thuộc các ngành
kinh tế, các bộ phận tài chính công, tài chính đơn vị sự nghiệp, bảo hiểm.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
- Có đầy đủ khả năng theo học các chương trình đại học tại các trường trong nước
và ngoài nước.
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ
công việc được giao.
8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:
- Chương trình đào tạo tham khảo của các trường: Kinh tế quốc dân, Học viện tài
chính, Học viện ngân hàng, Đại học thương mại, Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và một
số trường Đại học và cao đẳng trong nước.
- Tài liệu tham khảo:








Federic S. Mishkin: The Economic of Money; Banking and Financial markets
8th Ed, Pearson Education, Inc, 2007
Anthony Saunders and Marcia Millon Cornett: Financial Institutions
Managerment. McGraw-Hill, Iwin, Firth Edition, 2006
William R.Lasher: Practical financial managerment, Nichols Colleger Massachusetts; South-Western (Ohio, USA); 2005
Zvi Bodie and Robert C. Merton: Finance, Prentice Hall, 2000
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