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CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
(Ban hành theo quyết định số 785/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 31/10/2018 của hiệu trưởng
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp)
I. Thông tin chung
1. Ngành đào tạo:
- Tên tiếng Việt: Tài chính Ngân hàng
- Tên tiếng Anh: Finance and Banking
2. Trình độ đào tạo: Đại học
II. Chuẩn đầu ra
Sinh viên tốt nghiệp ngành/chuyên ngành Tài chính Ngân hàng có khả năng:
Mã số CĐR
Nội dung chuẩn đầu ra
1. Chuẩn về kiến thức
Hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận
CĐR1
thức, đánh giá các hiện tượng một cách logic và tích cực
Hiểu biết và vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã
CĐR2
hội, chính trị, pháp luật vào các vấn đề thực tiễn.
CĐR3

Nắm vững kiến thức giáo dục An ninh - Quốc phòng và năng lực thể chất.

CĐR4

Có trình độ tin học văn phòng tương đương với trình độ A
Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu tương đương bậc 3/6 theo khung
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

CĐR5

CĐR6

Có khả năng hiểu, giải thích, phân tích các hiện tượng kinh tế, quy luật kinh tế,
các chính sách kinh tế. Có khả năng thu thập và xử lý, phân tích số liệu thống kê
kinh tế

CĐR7

Vận dụng tốt các nguyên lý, kiến thức về tài chính, tiền tệ, ngân hàng; hoạt động
của thị trường tài chính và các trung gian tài chính; chính sách tài khóa và chính
sách tiền tệ; Thực hiện và vận dụng thành thạo kiến thức hiện đại về tài chính tiền
tệ, có khả năng phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, ngân hàng và thị trường tài
chính, hoạch toán kế toán và kế toán tài chính

CĐR8

Hiểu và phân tích, đánh giá các hoạt động cơ bản lĩnh vực quản trị doanh nghiệp,
tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính: huy động nguồn vốn kinh doanh, sử
dụng tài sản, phân tích kinh doanh, có khả năng đọc hiểu báo cáo tài chính doanh
nghiệp. Đối với lĩnh vực ngân hàng hiểu được các hoạt động huy động vốn, tín
dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác
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Có khả năng phân tích, giải thích sự vận hành của thị trường tài chính (thị trường
CĐR9

CĐR10

CĐR11

tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán), đánh giá các hoạt động tài chính
công (thu chi ngân sách nhà nước, chính sách thuế, chính sách tiền tệ..)
Có khả năng đánh giá, phân tích, xây dựng quy trình đối với các hoạt động chuyên
sâu trong lĩnh vực ngân hàng: Thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế, kinh doanh
ngoại hối, kế toán ngân hàng, quản trị ngân hàng, đầu tư tài chính, quản trị rủi ro
và các hoạt động khác có liên quan để có khả năng tác nghiệp tại ngân hàng, tổ
chức tín dụng.
Phân tích, đánh giá, đề xuất các giải pháp liên quan đến hoạt động chuyên sâu về
quản trị tài chính, tài chính doanh nghiệp: phân tích và lập báo cáo tài chính doanh
nghiệp, thẩm định dự án, quản trị dòng tiền; lập kế hoạch và dự báo tài chính;
quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp và quản trị rủi ro...

2. Chuẩn về kỹ năng (bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm)
CĐR 12
CĐR 13

Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ cơ bản liên quan tới các công việc chuyên
môn thuộc lĩnh vực tài chính, Ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm
Kỹ năng lập luận, nghiên cứu, tính toán và phân tích dữ liệu, xử lý tình huống
và giải quyết các vấn đề trong công việc, nghiên cứu các vấn đề cơ bản và
chuyên sâu liên quan tới chuyên môn và ra quyết định trong hoạt động quản trị
tại các đơn vị trong ngành tài chính, ngân hàng.

CĐR 14

Áp dụng tốt kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin chuyên ngành làm cơ sở để
ra các quyết định đầu tư, hoạch định tài chính và các quyết định tài chính, tín
dụng...; có khả năng hoàn thành tốt các công việc chuyên môn;

CĐR 15

Kỹ năng giao tiếp: có tác phong chuyên nghiệp và khả năng hoàn thành mục
tiêu trong giao dịch với các chủ thể liên quan; khả năng tiếp nhận yêu cầu và tạo
dựng sự hài lòng trong giao tiếp với các đối tượng khách hàng được phân công;

CĐR 16

Kỹ năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn: có kỹ năng tổ chức trình bày,
diễn đạt và truyền đạt tốt các vấn đề chuyên môn, giúp cho người nghe có thể
hiểu rõ, thuyết phục và tạo sự đồng thuận của người nghe;

CĐR 17

Kỹ năng tư duy, làm việc độc lập: có kiến thức cơ sở vững chắc, kỹ năng tiếp
cận, tư duy và tìm được phương án tốt nhất để giải quyết các vấn đề một cách
độc lập; có kỹ năng quản lý thời gian và quản trị công việc.

CĐR 18

Kỹ năng làm việc theo nhóm: có kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm, chia sẻ ý
kiến và thảo luận với các thành viên trong nhóm; có khả năng lãnh đạo nhóm,
phân công nhiệm vụ, tạo động lực, giám sát hoạt động của nhóm, định hướng và
nêu các ý tưởng mới về công việc, về sản phẩm của nhóm, tổng kết các vấn đề
đưa ra thảo luận nhóm;

CĐR 19

Khả năng sử dụng tin học: sử dụng thành thạo các kiến thức tin học căn bản,
giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft
Ofice: MS-Excel, MS- Word, PowerPoint; sử dụng thành thạo kĩ năng tư duy và
tổ chức công việc; thành thạo sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ
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chuyên môn trong môi trường Internet; thành thạo sử dụng được các phần mềm
chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo;
CĐR 20

Khả năng sử dụng ngoại ngữ giao tiếp và chuyên ngành thành thạo: Có trình độ
tiếng Anh theo chuẩn quốc tế IELTS từ 4.5 trở lên hoặc các bài thi quốc tế có
qui đổi tương đương; có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ một cách hiệu
quả để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc.

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp
CĐR21

Có phẩm chất đạo đức cá nhân, phẩm chất đạo đức xã hội: phẩm chất đạo đức
tốt; có tinh thần trách nhiệm công dân, Tuân thủ tốt quy định, luật pháp của nhà
nước và cộng đồng

CĐR22

Đạo đức nghề nghiệp: Trung thực nhiệt tình trong công việc, có tư cách, tác
phong, thái độ đáp ứng chuẩn mực của ngành; tôn trọng và hợp tác với đồng
nghiệp; tuyệt đối tuân thủ đạo đức nghề nghiệp;

CĐR23

Trách nhiệm nghề nghiệp: Có trách nhiệm cao với các công việc được giao; luôn
có tinh thần cầu thị, xây dựng và thực hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp;

CĐR24

Trách nhiệm xã hội: Có trách nhiệm xã hội tốt đối với tập thể đơn vị và đối với
cộng đồng;
Tinh thần, thái độ phục vụ tận tụy; tôn trọng khách hàng; tuân thủ các quy định

CĐR25

về chuyên môn nghiệp vụ; tuân thủ luật pháp và quy định của cơ quan làm việc;
có ý thức xây dựng tập thể đơn vị;

III. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng có thể đảm nhiệm
công việc tại các Tổ chức tín dụng (Ngân hàng và phi ngân hàng); các đơn vị sự nghiệp, cơ
quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài nước ở các vị trí:
- Tại khối các đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý: đảm nhiệm các vị trí chuyên môn thuộc
hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính – ngân hàng như Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam, Bộ Tài chính; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Kho bạc Nhà nước; Tổng cục
Thuế, chi cục thuế; Tổng cục Hải quan, chi cục hải quan; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban
Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, v.v...; chuyên viên
của vụ hoặc phòng Tài chính – Kế toán trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan ở trung
ương và địa phương, các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp...;
- Tại các NHTM và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Công ty bảo hiểm; Quỹ tín dụng,
công ty chứng khoán; công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; công ty tài chính; công
ty thẩm định giá ...) và các tổ chức tài chính quốc tế: chuyên viên tín dụng, quan hệ khách
hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản lý nguồn vốn, kiểm soát nội bộ, quản
lý rủi ro, tư vấn tài chính, giao dịch viên, kế toán, chuyên viên tài chính, môi giới, phân tích
đầu tư, tư vấn tài chính, thẩm định giá, quản lý danh mục đầu tư, nhà quản trị tài chính...
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- Tại khối các doanh nghiệp: đảm nhiệm các vị trí thuộc khối quản trị tài chính, kế toán,
kiểm toán ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Công tác tại khối các cơ quan nghiên cứu, tư vấn: giảng viên, nghiên cứu viên trong các
học viện, các viện nghiên cứu, các trường đại học và các trung tâm tư vấn tài chính độc lập.
- Trên thị trường tài chính - tiền tệ trong nước và quốc tế: Chuyên gia tài chính, nhà môi
giới, chuyên gia phân tích đầu tư và danh mục đầu tư, Nhà đầu tư cá nhân.
IV. Khả năng học tập nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp
- Có khả năng tự hoạch định kế hoạch đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ;
- Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu và tiếp tục học tập ở các chương trình đào tạo bậc cao
hơn như chương trình đào tạo sau đại học;
- Có khả năng học tiếp thuận tiện các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghề nghiệp quốc
tế như CFA
V. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đã tham khảo
- CTĐT ngành tài chính Đại học La trobe -Úc
- CTĐT ngành tài chính ngân hàng Đại học California, Longbeach, Hoa Kỳ
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