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PHẦN 1
SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Giới thiệu về Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết
định số 1320/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng
cấp Trường Cao đẳng Tài chính-Quản trị kinh doanh trực thuộc Bộ Tài chính.
Là một trong những trường có bề dày, có thương hiệu trong lĩnh vực đào
tạo nguồn nhân lực tài chính- kế toán, quản trị kinh doanh, đáp ứng nhu cầu xã
hội, cho đến nay, nhà trường đã đào tạo được trên 70.000 học sinh, sinh viên
trình độ trung cấp và cao đẳng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kế toán,
thuế, thẩm định giá, quản lý ngân sách xã, phường... cho trên 10.000 lượt cán bộ
trong ngành tài chính và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đào tạo 5 khóa cho
hai nước bạn Lào và Campuchia gồm 71 lưu học sinh. Trường là cái nôi đầu tiên
đào tạo cán bộ thuế; là địa chỉ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ đáng tin cậy cho
ngành Kho bạc Nhà nước, đã cung cấp hàng ngàn cán bộ có trình độ trung cấp,
cao đẳng tài chính kế toán cho ngành, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của ngành, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản
lý chi ngân sách của Kho bạc Nhà nước. Những học sinh, sinh viên do nhà
trường đào tạo ra tuyệt đại bộ phận đều có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ
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chuyên môn vững vàng, đã và đang phục vụ trong tất cả các ngành kinh tế quốc
dân, trong các cơ quan Đảng và Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Số sinh
viên tốt nghiệp hàng năm chiếm tỷ lệ trên 90%, trong đó số sinh viên tốt nghiệp
loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ trên 70%; số sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 1 năm
chiếm tỷ lệ cao.
1.2. Tổ chức bộ máy lãnh đạo của trường
- Hội đồng trường: Được thành lập ngày 31/7/2015 theo Quyết định số
1498/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, gồm có 15 thành viên, trong đó có 01
thành viên đại diện cho cơ quan chủ quản là Bộ Tài chính, 02 thành viên là lãnh
đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và 12 thành viên là cán bộ, giảng
viên của Trường.
- Ban Giám hiệu: Gồm có 01 Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng. Nhà
trường đang làm thủ tục đề nghị Bộ Tài chính phê duyệt và quyết định bổ nhiệm
thêm chức danh Phó Hiệu trưởng.
- 09 Phòng, Ban chức năng, gồm có: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành
chính tổng hợp; Phòng Quản lý Đào tạo; Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng;
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Công tác sinh viên; Phòng Tài
chính kế toán; Phòng Quản trị thiết bị; Ban Quản lý Ký túc xá.
- 08 Khoa, gồm có: Khoa Tài chính - Ngân hàng; Khoa Kế toán - Kiểm toán;
Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Hệ thống thông tin quản lý; Khoa Thẩm định giá;
Khoa Lý luận chính trị; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Giáo dục thể chất.
- 03 đơn vị phục vụ đào tạo, gồm có: Trung tâm Thông tin - Thư viện;
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Trạm Y tế.
- 02 đơn vị sự nghiệp, gồm có: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm
Tư vấn Tài chính- Kế toán.
- Các tổ chức chính trị xã hội, gồm có: Đảng ủy; Công đoàn; Đoàn Thanh
niên; Hội Sinh viên.
2. Kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ
thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Nguồn nhân lực chất lượng cao là một bộ phận không thể tách rời nguồn
nhân lực của quốc gia, khi chuyển sang nền kinh tế dựa trên tri thức là chủ yếu.
Cùng với xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa, nguồn nhân lực chất lượng cao ngày
càng thể hiện vai trò quan trọng. Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ:
“Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, cho từng ngành,
từng lĩnh vực, với những giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung cho giải pháp đào
tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực trong nhà trường cũng như trong quá trình sản xuất
kinh doanh, chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp và kỹ năng thực hành” (Văn
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII-Trang 116, Văn phòng Trung ương
Đảng - Hà Nội - 2016).
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Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực của đồng bằng sông Hồng đều xác định
phương hướng phát triển nhân lực đảm bảo về số lượng, chất lượng, hướng tới một
cơ cấu nhân lực hợp lý; gia tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, chú trọng đào tạo lao
động chất lượng cao; cải thiện trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực
nhận thức của nhân lực, tăng chỉ tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của vùng
đạt mức 80% và nâng tỷ trọng lao động có trình độ kỹ thuật chuyên môn (có bằng)
đạt trên 40% vào năm 2020.
Đối với ngành Tài chính, quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 2020 ban hành theo Quyết định số 2123/QĐ-BTC ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính đã xác định “Nhu cầu nhân lực toàn ngành Tài chính giai đoạn 2016 2020 là gần 5,7 triệu người, tăng thêm 1,2 triệu người so với năm 2015, trong đó
nhân lực Bộ Tài chính là trên 100.000 người, chiếm gần 2% so với tổng số nhân lực
toàn ngành Tài chính. Trình độ đào tạo dự kiến như sau: 8% có trình độ sau đại
học, 70% có trình độ đại học, 19% có trình độ cao đẳng, trung cấp”. Quy hoạch
phát triển nhân lực ngành Ngân hàng giai đoạn 2011 - 2020 ban hành theo Quyết
định số 219/QĐ-NHNN ngày 09/2/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng
đã xác định: “Đến năm 2020 tổng số nhân lực qua đào tạo của ngành ngân hàng
khoảng 300 ngìn người, trình độ trung cấp khoảng 13%, cao đẳng và đại học
khoảng 83% và trên đại học khoảng 4%”.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những dấu hiệu phục
hồi, điều đó đòi hỏi các tổ chức trong hệ thống tài chính, ngân hàng phải chú trọng
nhiều hơn đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong các nhân tố tác động đến
năng lực cạnh tranh của hệ thống doanh nghiệp nói chung, các tổ chức tài chính, tín
dụng nói riêng trong thời kỳ hội nhập, đội ngũ doanh nhân, các chuyên viên quản lý
kinh tế, tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng. Để nâng cao chất lượng đội ngũ các
doanh nhân và những người làm công tác quản lý, hoạt động đào tạo của các trường
đại học có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực quản lý
kinh tế, tài chính chất lượng cao bậc sau đại học.
Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên, một tỉnh có vị trí địa lý gần như trung tâm của các tỉnh khu vực đồng bằng
sông Hồng và tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Trên địa bàn
này, hiện có 10 cơ sở đào tạo trình độ đại học và sau đại học, trong số đó mới chỉ có
02 trường đại học có đào tạo trình độ thạc sĩ là Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
và Đại học Chu Văn An nhưng cả 02 trường này đều chưa đào tạo trình độ thạc sĩ
đối với ngành Tài chính - Ngân hàng. Xuất phát từ nhu cầu xã hội, nhất là của hệ
thống cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và năng lực của Trường Đại học Tài chínhQuản trị kinh doanh sau khi có 01 khóa đại học đã tốt nghiệp, việc mở rộng hệ đào
tạo sau đại học trình độ thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Tài
chính-Quản trị kinh doanh sẽ góp phần tăng thêm năng lực đào tạo nhân lực chất
lượng cao cho xã hội, trước hết là nhu cầu nhân lực trình độ cao về tài chính, ngân
hàng cho các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp nói chung, các tổ chức tài chính,
tín dụng nói riêng.
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Bên cạnh nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao của vùng thì lực lượng
sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng từ các trường đại
học trong khu vực cũng không phải là ít. Đặc biệt, thông tin tại các cuộc gặp mặt
các thế hệ cựu sinh viên nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trường Đại
học Tài chính-Quản trị kinh doanh và trong quá trình quảng bá tuyển sinh hàng năm
cho thấy sau khi tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành do Nhà trường đào tạo hoặc
học liên thông lên đại học từ các trường khác, sau khi tham gia hoạt động thực tiễn
công tác quản lý tại các cơ quan nhà nước trong hệ thống tài chính, các doanh
nghiệp nói chung, các tổ chức tín dụng trên địa bàn các tỉnh khu vực đồng bằng
sông Hồng nói riêng, đa số đều có nhu cầu học tiếp để nâng cao trình độ, trong số
đó khoảng 20% sinh viên sau khi tốt nghiệp có mong muốn được đào tạo chuyên
ngành Tài chính - Ngân hàng ở trình độ cao học.
Việc mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đối với ngành Tài chính-Ngân hàng
đã được xác định trong Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2013-2020 và tầm
nhìn đến năm 2030 đã được Hội đồng trường quyết nghị thông qua.
3. Giới thiêụ về Khoa chuyên môn sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo
- Khoa đào tạo: Khoa Tài chính - Ngân hàng của trường được thành lập từ
năm 1996 và thành lập lại vào năm 2012 sau khi Nhà trường được nâng cấp thành
trường đại học. Khoa Tài chính - Ngân hàng là đơn vị thuộc Trường được giao
nhiệm vụ đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ Thạc sĩ. Trong đó:
Về cơ cấu viên chức: Có 01 Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa, 01 giáo vụ
Khoa và 36 giảng viên (Bảng 1.1)
Về trình độ có: Có 01 Phó Giáo sư, 01 tiến sĩ, 35 thạc sĩ (06 thạc sĩ đang học
nghiên cứu sinh).
Bảng 1.1. Đội ngũ cán bộ quản lý Khoa Tài chính - Ngân hàng
Số năm
TT
Chức danh
Nhiệm vụ
Họ và tên
nhận công
khoa học
được giao
tác quản lý
1
Nguyễn Thị Bích Điệp
Tiến sĩ
Trưởng khoa
5 năm
2
Hồ Ngọc Hà
Thạc sỹ
Phó Trưởng khoa
14 năm
Thạc sỹ
3
Nguyễn Thị Liên
Phó Trưởng BM
3 năm
Thạc sỹ
3 năm
4
Nguyễn Thị Dinh
Phó Trưởng BM
5

Ngô Ánh Nguyệt

Thạc sĩ

Phó Trưởng BM

3 năm

4. Lý do đề nghi cho
phép mở ngành đào ta ̣o trình độ thạc sĩ
̣
Với những kết quả và bề dày thành tích về đào tạo cao đẳng và đại học, với hệ
thống đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt, hệ
thống các môn khoa học chuyên ngành hiện nay cơ bản có nhiều môn học nằm
trong cơ cấu môn học thuộc khung đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng. Về cơ bản
nếu hình thành ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học
Tài chính-Quản trị kinh doanh thì hệ thống đội ngũ giảng viên hiện có sẽ đáp ứng
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được 70% thời lượng của khung chương trình tại Trường Đại học Tài chính-Quản
trị kinh doanh.
Hơn nữa, so sánh giữa nhu cầu của xã hội với năng lực cung ứng của hệ
thống các cơ sở đào tạo trong nước hiện nay về số lượng nguồn nhân lực sau đại
học về Tài chính - Ngân hàng cho thấy vẫn còn một khoảng trống. Đây là điều kiện
để các cơ sở đào tạo sau đại học có đủ năng lực tham gia, góp phần giảm bớt
khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và khả năng cung ứng nguồn nhân lực chất lượng
cao về quản lý kinh tế ở Việt Nam. Xét cả về năng lực đào tạo, nhu cầu thực tế của
đất nước, việc mở ngành đào tạo Tài chính - Ngân hàng trình độ thạc sĩ tại Trường
Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh thời điểm này đã đến lúc chín muồi.
Tóm lại: Xuất phát từ nhu cầu đào tạo và khả năng đào tạo, với bề dày kinh
nghiệm trong đào tạo cao đẳng và đại học, có thể khẳng định rằng Trường Đại học
Tài chính-Quản trị kinh doanh hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo sau
đại học ngành Tài chính - Ngân hàng đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao
cho xã hội.
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PHẦN 2
NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO
1. Khái quát chung về quá trình đào tạo
1.1. Các ngành, trình độ và hình thức đào tạo
1.1.1. Các bậc đào tạo hiện nay của trường
- Bậc cao đẳng hệ chính quy: Bắt đầu đào tạo từ năm 1996 và đã chấm dứt
tuyển sinh từ năm 2015.
- Bậc đại học hệ chính quy: Bắt đầu đào tạo từ năm 2013.
1.1.2. Các ngành đào tạo
- Bậc đại học: Năm 2013, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép
đào tạo 05 ngành là Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp,
Ngân hàng, Thẩm định giá, Thuế); ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh
nghiệp, Kế toán công, Kế toán tin học); ngành Kiểm toán (chuyên ngành Kiểm toán);
ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Quản trị
marketing, Quản trị kinh doanh du lịch); ngành Hệ thống thông tin quản lý
(chuyên ngành Tin học kế toán). Đến tháng 10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã
cho phép Nhà trường được đào tạo thêm 02 ngành mới là ngành Kinh doanh quốc
tế (chuyên ngành Thương mại quốc tế) và ngành Kinh tế (chuyên ngành Quản lý
kinh tế kinh tế và Kinh tế-Luật).
- Bậc cao đẳng: Trước đây, Nhà trường đào tạo 04 ngành là ngành Tài
chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Thuế);
ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tổng hợp); ngành
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Thẩm định giá)
và ngành Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Tin học kế toán).
Quy mô đào tạo trong 3 năm học gần đây không tăng nhưng có thay đổi về
cơ cấu giữa bậc đại học và bậc cao đẳng. Số liệu thống kê quy mô đào tạo của
Trường trong 3 năm học, từ 2014 - 2015 đến 2016 - 2017 như sau: (Bảng 1.1)
Bảng 1.1. Quy mô đào tạo của trường từ 2013-2014 đến 2016-2017
Năm học
2014 - 2015
3.066

Năm học
2015 - 2016
4.083

Năm học
2016 - 2017
4.337

2.217

2.953

3.588

2. Hệ liên thông chính quy

505

853

613

3. Hệ liên thông VLVH

344

277

136

II. Cao đẳng

1.516

149

32

1. Hệ chính quy

1.516

149

32

4.582

4.232

4.369

Bậc và hệ đào tạo
I. Đại học
1. Hệ chính quy

Cộng
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1.2. Số khóa và số sinh viên của ngành Tài chính-Ngân hàng đã tốt nghiệp trình độ
cử nhân:
- Ở bậc cao đẳng có 20 khóa tốt nghiệp với khoảng 3.000 sinh viên.
- Ở bậc đại học có 01 khóa tốt nghiệp với 303 sinh viên.
1.3. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong 02 năm gần nhất của ngành Tài
chính-Ngân hàng: Là một cơ sở đào tạo có truyền thống và uy tín trong khu vực, do
đó tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong 02 năm trở lại đây đạt khoảng 80,5%.
2. Đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu:
Sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, đặc biệt từ khi được nâng cấp thành
Trường đại học, nhà trường đã xem phát triển nhân lực là khâu đột phá, là yếu tố
then chốt quyết định sự phát triển của trường trong giai đoạn 2016-2020 và những
năm tiếp theo. Với quan điểm coi nhân lực là tài sản lớn nhất của trường đại học,
coi chi phí phát triển nhân lực là chi phí cho đầu tư phát triển của nhà trường và có
ý nghĩa to lớn đối với xã hội, Trường đã thực hiện chính sách tạo nguồn nhân lực
bền vững, thu hút và trọng dụng nhân tài, khuyến khích và tôn vinh tinh thần cống
hiến, đảm bảo sự đồng bộ, gắn kết chặt chẽ và hài hoà với Chiến lược phát triển
chung của Trường và phù hợp với chiến lược quốc gia về giáo dục và đào tạo, chú
trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao để đảm bảo thực hiện thành công
chiến lược phát triển trường.
Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của Trường hiện nay đều là lực lượng
cơ hữu. Tổng số giảng viên cơ hữu của trường tính đến ngày 31/12/2017 là 220
giảng viên. Trong đó: Phó Giáo sư là 01 người, Tiến sĩ là 12 người, trong đó
Trường sẽ bố trí 10 giảng viên tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình
đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng . Thạc sĩ là 188 người, trong đó có 26
thạc sĩ đang học nghiên cứu sinh. Cử nhân là 19 người đang học cao học.
Giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ của trường đảm nhận giảng dạy trên
70% khối lượng chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Tài chính - Ngân hàng.
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Bảng 1.2. Danh sách giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành đào tạo Tài
chính-Ngân hàng trình độ thạc sĩ

TT

Họ và tên,
năm sinh,
chức vụ hiện tại

Học
hàm,
năm
phong

1

Đỗ Đức Minh,

PGS,
2003

Ngành/
Chuyên
ngành

Tiến sĩ,

Tài chính Ngân hàng

Chủ tịch Hội đồng Trường

LB Nga,
1998

Nguyễn Huy Cường,

Tiến sĩ,

1975,

Việt Nam,
2009

1958,
2

Học vị, nước,
năm tốt
nghiệp

Trường phòng

Kinh tế, tài
chính, Ngân
hàng

Quản lý Khoa học và HTQT
3

Lê Tuấn Hiệp,

Tiến sĩ,

1978,

Việt Nam,
2017

Trưởng phòng

Tài chínhNgân hàng

Quản lý đào tạo
4

Đoàn T Thanh Tâm,

Tiến sĩ,

1978,

Việt Nam,
2014

Phó Trưởng phòng Quản lý
Khoa học và HTQT
5

Nguyễn Thị Bích Điệp,

Tiến sĩ,

1982,

Việt Nam,
2017

Trưởng khoa Tài chínhNgân hàng

8

Kinh tế, tài
chính, Ngân
hàng

Tài chính –
Ngân hàng

Ghi chú

Bảng 1.3. Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần trong
chương trình đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ thạc sĩ

TT

Họ và tên, năm sinh,
chức vụ hiện tại

1

Đỗ Đức Minh,
1958,
Chủ tịch Hội đồng
Trường

2

Nguyễn Trọng Nghĩa,
1964,
Hiệu trưởng

3

Nguyễn Huy Cường,
1975,
Trường phòng Quản lý
Khoa học và HTQT

4

Lê Tuấn Hiệp, 1978,
Trưởng phòng Quản lý
đào tạo

5

Đào Văn Tú,
1974,
Trưởng khoa Quản trị
kinh doanh

6

Đoàn Thị Thanh Tâm,
1978,
Phó Trưởng phòng
Quản lý Khoa học và
HTQT

Học
hàm,
năm
phong

Học vị,
nước,
năm tốt
nghiệp

PGS,
2003

Tiến sĩ,
LB Nga,
1998

Tiến sĩ,
Việt
Nam,
2004

Chuyên
ngành

Tham gia giảng dạy
học phần

Tài chính - - Chính sách công
Ngân hàng - Quản lý tài chính
công
Lịch sử
kinh tế
quốc dân

Kinh tế học hội nhập
quốc tế

Tiến sĩ,
Việt
Nam,
2009

Ngân hàng - Quản trị rủi ro tài
chính

Tiến sĩ,
Việt
Nam,
2017

Tài chính
doanh
nghiệp

Tiến sĩ,
Việt
Nam,
2009

Kinh tế
công
nghiệp

Tiến sĩ,
Việt
Nam,
2014

9

- Quản trị ngân hàng
thương mại
- Tài chính doanh
nghiệp
- Phân tích tài chính
doanh nghiệp
Phương pháp nghiên
cứu khoa học

Ngân hàng - Tài chính quốc tế
- Quản trị tài chính
công ty đa quốc gia

TT

Họ và tên, năm sinh,
chức vụ hiện tại

7

Nguyễn Thị Bích Điệp,
1982,
Trưởng khoa Tài
chính-Ngân hàng

Học
hàm,
năm
phong

Học vị,
nước,
năm tốt
nghiệp
Tiến sĩ,
Việt
Nam,
2017

Chuyên
ngành

Tham gia giảng dạy
học phần

Tài chính – - Lý thuyết tài chínhNgân hàng tiền tệ nâng cao
- Quản lý tài chính
công
- Quản trị rủi ro tài
chính

8

Nguyễn Quang Hiệp,
1981,
Giảng viên Khoa Quản
trị kinh doanh

9

Nguyễn T Cẩm Thúy,
1984,
Trưởng Bộ môn
Kiểm toán

10

Lê Thị Hạnh,
1978,
Phó Trưởng khoa Lý
luận chính trị

Tiến sĩ,
Việt
Nam,
2016

Kinh tế
học

Tiến sĩ,
Việt
Nam,
2013

Kế toán,
kiểm toán
và Phân
tích

Kiểm toán các tổ
chức tín dụng, ngân
hàng

Tiến sĩ,
Việt
Nam,
2017

Triết học

Triết học nâng cao

10

Kinh tế học vĩ mô
nâng cao

Bên cạnh đó, Nhà trường còn mời 05 nhà khoa học có học hàm Phó Giáo sư,
học vị Tiến sĩ tham gia thỉnh giảng.
Bảng 1.4. Danh sách các nhà khoa học tham gia thỉnh giảng chương trình
đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ thạc sĩ
Họ và tên,
TT

năm sinh, chức vụ
hiện tại

1

Phan Duy Minh,
1957,
Nguyên Phó Giám đốc
Trường ĐT&BD
nghiệp vụ kiểm toán,
Kiểm toán Nhà nước

2

Học
hàm,
năm
phong

Học vị,
nước,
năm tốt
nghiệp

Phó
Giáo
sư

Tiến sĩ,
Việt
Nam,
1999

Tài chính- Phân tích và quản trị
Ngân hàng đầu tư chứng khoán

Tiến sĩ,
Việt
Nam,
2011

Kinh tế, tài Công cụ phái sinh
chính-ngân
hàng

Lê Thị Thùy Vân,
1980,
Trưởng ban, Ban Phát
triển Thị trường tài
chính, Viện chiến lược
và Chính sách tài
chính (Bộ Tài chính)

3

Hoàng Bích Hồng,
1975,

Tiến sĩ,
Việt
Nam,
2011

Trưởng khoa Bảo
hiểm, Đại học Lao
động-Xã hội
4

Nguyễn Trọng Hòa,
1975

Nguyễn T Thanh Thủy,
1960,
Đại học Kinh doanh
Công nghệ

Bảo hiểm

Tiến sĩ,
Việt
Nam,
2009

Phó Trưởng khoa Tài
chính công, Trưởng
Bộ môn Phân tích
chính sách tài chính,
Học viện Tài chính
5

Ngành/
Chuyên
ngành

Phó
Giáo
sư

Tiến sĩ,
Việt
Nam,
2002

11

Tham gia giảng dạy
học phần

Bảo hiểm

Kinh tế lượng tài
chính và ứng dụng

Luật học

Pháp luật Tài chính –
Ngân hàng

Trước mắt, Hiệu trưởng Nhà trường giao cho Phòng Quản lý đào tạo đảm nhận
nhiệm vụ quản lý hoạt động đào tạo Sau đại học của Trường (Bảng 1.2). Sau khi đã
ổn định, Nhà trường sẽ báo cáo Bộ Tài chính để thành lập Khoa Sau đại học.
Bảng 1.5. Đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo sau đại học

1

Lê Tuấn Hiệp

Chức
danh
khoa học
Tiến sĩ

2

Vũ Văn Hoàng

Thạc sĩ

Phó trưởng Phòng

14 năm

3

Cao Thị Tho

Thạc sĩ

Chuyên viên

9 năm

TT

Họ và tên

Trưởng Phòng

Số năm
nhận công
tác quản lý
14 năm

Nhiệm vụ
được giao

- Kỹ thuật viên, nhân viên cơ hữu hướng dẫn thực hành: 03 người.

1

Tạ Duy Khánh

Trình độ
chuyên môn
Thạc sĩ

2

Bùi Thị Dịu

Đại học

Chuyên viên

3

Đỗ Thị Tiểu Lưu

Đại học

Chuyên viên

TT

Họ và tên

Chức vụ,
đơn vị
Chuyên viên

Nhiệm vụ được
phân công
Quản trị hệ thống
máy chủ, mạng
LAN, mạng internet
Quản lý phòng máy
tại cơ sở 1
Quản lý phòng máy
tại cơ sở 2

(Thông tin chi tiết về đội ngũ giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành đào tạo,
tham gia giảng dạy các học phần và các nhà khoa học thỉnh giảng chương trình
đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ thạc sĩ tại Phụ lục IV kèm theo).
3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

- Phòng học, giảng đường: Nhà trường đang thực hiện đào tạo tại 02 cơ sở.
Cơ sở 1 tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và cơ sở 2 tại xã Tân
Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tổng số phòng học của toàn trường là
58 phòng, trong đó có 02 phòng lý thuyết trên 200 chỗ (diện tích 844m2) và 56
phòng học lý thuyết từ 50 đến 100 chỗ (diện tích 4.920 m2).
- Phòng thực hành: Nhà trường có 11 phòng thực hành tin học, phòng học
đa năng (diện tích 684 m2) với 533 máy tính có kết nối mạng LAN và mạng
internet.
- Thiết bị phục vụ đào tạo: Máy vi tính có kết nối internet, máy chiếu,
phông chiếu, máy in lazer; cabin chuyên dụng; loa, micro; quạt trần, máy điều
hòa treo tường, máy điều hòa cây.
- Thư viện, giáo trình, sách nghiên cứu, tài liệu tham khảo: Thư viện có diện
tích là 365m2 với 02 phòng đọc, mỗi phòng có 30 máy vi tính kết nối internet để
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sinh viên tra cứu thông tin, tài liệu tham khảo trên mạng internet. Tuy nhiên, nhà
trường chưa đầu tư phần mềm quản lý thư viện, chưa có thư viện điện tử và thư
viện chưa kết nối với các thư viện ở bên ngoài. Hiện Nhà trường đang lập kế
hoạch và trong thời gian tới, được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Nhà trường sẽ
triển khai gói đầu tư nâng cấp phòng học ngoại ngữ và đầu tư mới hệ thống thư
viện như mua phần mềm quản lý thư viện, xây dựng thư viện điện tử và kết nối
với thư viện của các trường đại học khác.
- Mạng công nghệ thông tin: Hệ thống mạng được kết nối với internet bằng
2 đường cáp quang 32 MB của VPNT; 76 MB của Viettel và 1 đường Leased
line (kênh thuê đường truyền internet riêng) của Viettel. Truy cập trực tiếp
Internet do máy chủ DHCP cấp phát IP, các điểm cấp phát Wifi miễn phí trong
toàn trường cho Giáo viên và sinh viên truy cập Ký túc xá, Giảng đường. Phòng
máy server đã được trang bị cơ bản đầy đủ các thiết bị bảo mật cần thiết: tường
lửa Firewall, Thiết bị ngăn chặn xâm nhập mạng Tipping Point 50E, Thiết bị
chống Anti-spam và virus Sophos ES1000, Thiết bị lưu trữ điện UPS APC
20KVA, hệ thống mạng đến nay vẫn vận hành tốt và an toàn: Có 7 server máy
chủ nằm trong phòng Server (1 máy chủ DHCP, 1 máy chủ phần mềm đào tạo, 1
máy chủ Quản lý Tài sản, 1 máy chủ Virus, 1 máy chủ Web: chứa trang web
chính nhà trường và các trang web của của các Khoa, 1 máy chủ Data, 1 máy chủ
camera IP.
4. Hoạt động nghiên cứu khoa học
Nhận thức được về tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học ở
một trường đại học, Nhà trường đã đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác
nghiên cứu khoa học, coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy
và học của nhà trường. Trong những năm qua, nhà trường đã triển khai nhiều
hoạt động nghiên cứu khoa học với một số kết quả nổi bật sau đây:
- Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt của công tác nghiên cứu khoa học
là để nâng cao chất lượng dạy & học nên hoạt động nghiên cứu khoa học trong
nhà trường những năm qua đã tập trung cho công tác tổ chức xây dựng và phát
triển chương trình đào tạo, giáo trình, hệ thống bài tập, bài thực hành, nghiên
cứu, xây dựng các bộ tài liệu thực hành nghề nghiệp, các phần mềm, … Kết quả
của những công trình nghiên cứu này là đã hình thành đầy đủ và đồng bộ hệ
thống chương trình giáo dục đại học, các bộ sách giáo trình, tài liệu hướng dẫn
học tập, thực hành chuyên môn, các phần mềm quản lý đào tạo và phục vụ đào
tạo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ;
- Giai đoạn 2012-2017, đội ngũ các nhà khoa học, các giảng viên của
trường đã chủ trì, đồng chủ trì 03 đề tài cấp cấp Bộ, 37 đề tài cấp trường, nhiều
đề tài đã đưa vào sử dụng đạt hiệu quả rất cao.
- Trường đã thành lập Tạp chí Tài chính-Quản trị kinh doanh (tên Tiếng
Anh: Journal of Finance and Business Administration). Tạp chí được Bộ Thông
tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 723/GP-BTTTT ngày
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29/12/2015, được cấp mã chuẩn ISSN 2525-2305, xuất bản 04 kỳ/năm. Ngoài
tham gia viết bài trên Tạp chí của Nhà trường, nhiều giảng viên tham gia viết bài
đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước: Tạp chí Kế toán, tạp chí
Tài chính; tạp chí Thuế; tạp chí Thương mại; tạp chí Lý luận chính trị; …
Những kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học đã góp phần vào việc
nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng đào tạo của Nhà trường trong
những năm qua.
Đề tài khoa học đã thực hiện trong 05 năm gần nhất (từ năm 2012 đến
năm 2017); các hướng nghiên cứu đề tài luận văn và dự kiến người hướng dẫn
kèm theo; các công trình đã công bố của giảng viên cơ hữu được minh chứng
tại Phụ lục IV của Hồ sơ.
5. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học
Trong những năm qua, thực hiện chủ trương hợp tác giữa Bộ Tài chính
Việt Nam và Bộ Tài chính của Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Nhà
trường rất tích cực hợp tác với Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào.
Năm 2015, Nhà trường đã ký biên bản làm việc với Trường Cao đẳng Tài
chính Bắc Lào thống nhất chương trình hợp tác về nội dung: Tổ chức khóa bồi
dưỡng nghiệp vụ chuyên môn 02 chuyên đề Kế toán ngân hàng và Kiểm toán
cho cán bộ, giảng viên của Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào tại Trường Đại
học Tài chính-Quản trị kinh doanh.
Năm 2016, Nhà trường đã ký biên bản làm việc với Trường Cao đẳng Tài
chính Bắc Lào thống nhất chương trình hợp tác về nội dung: Tổ chức khóa bồi
dưỡng nghiệp vụ chuyên môn theo 02 chuyên đề Thuế và Quản lý tài sản công
cho cán bộ, giảng viên của Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào tại LuangPra
Bang, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Năm 2017, Nhà trường đã ký biên bản làm việc với Trường Cao đẳng Tài
chính Bắc Lào thống nhất chương trình hợp tác về nội dung: Tổ chức khóa bồi
dưỡng nghiệp vụ chuyên môn theo 02 chuyên đề Tài chính quốc tế và Công tác
thanh toán quốc tế qua kho bạc nhà nước cho cán bộ, giảng viên của Trường Cao
đẳng Tài chính Bắc Lào tại Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh.

14

PHẦN 3
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

1. Chương trình đào tạo
1.1. Khái quát chương trình đào tạo
- Tên ngành đăng ký đào tạo: Tài chính-Ngân hàng
- Mã ngành đào tạo: 8340201
- Tên chương trình đào tạo: Tài chính-Ngân hàng
- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
1.2. Căn cứ pháp lý xây dựng chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ thạc sĩ của Trường
Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lý
sau đây:
- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012;
- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về
cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến
năm học 2020 - 2021;
- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
việc Phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam;
- Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Điều lệ trường đại học;
- Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về
việc thành lập Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh;
- Quyết định số 2910/QĐ-BTC ngày 14/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chínhQTKD;
- Quyết định số 502/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh đào
tạo ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh và Hệ
thống thông tin quản lý trình độ đại học hệ chính quy;
- Thông tư số 25/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;
- Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên
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ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoă ̣c chuyên
ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;
- Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về
năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của
giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo
trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
- Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục
đại học.
Dựa trên các căn cứ pháp lý ở trên, Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh
doanh xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, ngành Tài chính - Ngân
hàng theo định hướng ứng dụng. Qua đó, giúp cho người học nâng cao kiến thức
chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập,
sáng tạo; có khả năng phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong
hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức
chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực
tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở
ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu để tiếp tục tham gia chương trình
đào tạo trình độ tiến sĩ.
1.3. Tóm tắt về chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng được xây dựng
theo định hướng ứng dụng phù hợp với năng lực, điều kiện và định hướng phát triển
của Trường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
1.3.1. Mục tiêu chung
Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị,
đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; có kiến thức tổng hợp về pháp luật,
quản lý, bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng; có kiến
thức chuyên môn sâu; có năng lực làm việc độc lập, tư duy sáng tạo để có thể đảm
nhiệm công việc của một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
1.3.2. Mục tiêu cụ thể
1.3.2.1. Về kiến thức
Mở rộng, nâng cao và cập nhật cho học viên các kiến thức cơ sở đã được đào
tạo ở bậc đại học ngành Tài chính - Ngân hàng;
Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên
gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết
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chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục nghiên cứu ở trình
độ tiến sĩ;
Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng.
1.3.2.2. Về kỹ năng
Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra,
không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một
cách toàn diện các vấn đề tài chính - ngân hàng ở tầm vĩ mô;
Có kỹ năng nghiên cứu độc lập; kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng giao tiếp trong giải quyết công việc hàng ngày;
Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu
về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến tài chính - ngân hàng; có thể
diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có
thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý
kiến và phản biện bằng ngoại ngữ.
1.3.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực phát hiện và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng dẫn
dắt chuyên môn để xử lý, giải quyết các vấn đề lớn thuộc lĩnh vực tài chính - ngân
hàng; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển
nhiệm vụ công việc được giao;
Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; đưa ra được những kết luận
mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và
chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn;
Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi
trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; có năng
lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn;
Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong
các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở
trình độ tiến sĩ; tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong
lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
1.3.3. Chuẩn đầu ra mà người học đạt được sau tốt nghiệp
1.3.3.1. Yêu cầu về kiến thức:
- Hiể u biết đầy đủ về thực tra ̣ng và xu hướng thay đổi của hoa ̣t đô ̣ng kinh tế
quố c gia và quố c tế.
- Hiể u biết đầy đủ các công cụ, chỉ tiêu phân tích kinh tế chủ yếu.
- Kiến thức nâng cao về tài chính- tiề n tệ.
- Kiến thức về ngân hàng trung ương và quản tri ̣ngân hàng thương mại.
- Kiến thức về tài chính quố c tế.
- Kiến thức về pháp luâ ̣t trong liñ h vực tài chính- ngân hàng.
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- Hiể u được các phương pháp lượng hoá và thố ng kê trong liñ h vực tài chínhngân hàng.
- Kiến thức về quản lý tài chính trong doanh nghiệp nói chung và tài chính
công ty đa quố c gia nói riêng.
- Kiến thức về phân tích tài chính doanh nghiệp.
- Kiến thức về về mua bán và sáp nhâ ̣p doanh nghiệp.
- Kiến thức về pháp luâ ̣t liên quan tới tài chính, kế toán và thuế trong doanh
nghiệp.
- Kiến thức về phân tích và đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán.
- Kiến thức về quản tri danh
mục đầu tư.
̣
1.3.3.2. Yêu cầu về kỹ năng:
a. Kỹ năng chuyên môn:
- Có kỹ năng sử dụng toán ho ̣c, các phương pháp lượng hoá và thố ng kê trong
liñ h vực tài chính- ngân hàng.
- Có kỹ năng tự tìm hiể u và chủ đô ̣ng tuân thủ các quy đinh
̣ luâ ̣t pháp trong
liñ h vực tài chính- ngân hàng cho công việc.
- Có kỹ năng tìm hiể u và tổ chức thực thi các chính sách vi ̃ mô liên quan đến
hoa ̣t đô ̣ng tài chính- ngân hàng.
- Có kỹ năng tư duy, phản biện, nghiên cứu và giải quyết vấn đề trong liñ h vực
tài chính- ngân hàng.
- Có kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chiń h sách và kế
hoa ̣ch cho các tổ chức thuô ̣c liñ h vực tài chính- ngân hàng.
- Có kỹ năng phân tích, lựa cho ̣n và ra quyết đinh
̣ trong quản tri ̣ các tổ chức
thuô ̣c liñ h vực tài chính- ngân hàng.
- Có kỹ năng lâ ̣p dự báo và hoa ̣ch đinh
̣ tài chính doanh nghiệp.
- Có kỹ năng phân tích, đánh giá dự án đầu tư, giúp lañ h đa ̣o đưa ra quyết đinh
̣
lựa cho ̣n dự án đầu tư.
- Có kỹ năng lâ ̣p và phân tích các báo cáo tài chính phục vụ công tác quản tri ̣
tài chính doanh nghiệp
- Có kỹ năng xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ha ̣n chế và
kiể m soát rủi ro tài chin
́ h doanh nghiệp.
- Có kỹ năng quản tri ̣ danh mục đầu tư; phân tích và ra quyết đinh
̣ đầu tư
chứng khoán.
b. Kỹ năng mềm (nhận thức và hành vi làm việc, học tập, nghiên cứu):
- Có kỹ năng tiếp câ ̣n các khoa ho ̣c chuyên ngành, nghiên cứu các vấn đề khoa
ho ̣c liên quan ở cấp đô ̣ phù hợp với trình đô ̣ đào ta ̣o.
- Có kỹ năng viết và trình bày về mô ̣t vấn đề khoa ho ̣c tro ̣n vẹn.
- Có kỹ năng vâ ̣n dụng quy đinh
̣ luâ ̣t pháp trong giải quyết các vấn đề kinh tế
và ngành đào ta ̣o.

18

- Có kỹ năng ngoa ̣i ngữ nói chung và ngoa ̣i ngữ chuyên ngành nói riêng tối thiểu
tương đương bâ ̣c 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có kỹ năng làm việc nhóm, quản lý và lañ h đa ̣o thuô ̣c ngành đào ta ̣o.
- Có kỹ năng phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề toàn diện và khoa ho ̣c.
- Có kỹ năng đánh giá và phản biện vấn đề trên cơ sở khoa ho ̣c với các luâ ̣n cứ
chắc chắn.
1.3.3.3. Yêu cầu về thái độ:
- Chấp hành tố t chủ trương, đường lố i chiń h sách của Đảng, Nhà nước.
- Quan điể m chính tri ̣vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điể m.
- Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tâ ̣p thể , tổ chức và quố c gia.
- Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luâ ̣t, tuân thủ các
quy đinh
̣ đă ̣c thù của nghề nghiệp.
- Đáp ứng các yêu cầu đa ̣o đức cá nhân và đa ̣o đức nghề nghiệp.
1.3.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
Loa ̣i hình tổ chức
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Ngân hàng thương ma ̣i
- Ngân hàng chính sách
- Ngân hàng hợp tác
- Tổ chức tài chính
- Cơ quan quản lý Nhà nước
- Cơ quan nghiên cứu, đào ta ̣o.
- Công ty Chứng khoán
- Doanh nghiệp
- Tổ chức tài chính
- Các cơ quan quản lý Nhà nước
- Cơ quan nghiên cứu, đào ta ̣o.

Vị trí công tác/ việc làm
- Chuyên viên cơ quan thanh tra giám
sát, chuyên viên nghiên cứu, xây dựng
chính sách tiề n tệ và các chính sách
khác về tiề n tệ ngân hàng ta ̣i Ngân
hàng nhà nước Việt Nam.
- Chuyên viên tài chính- ngân hàng:
Quản lý tín dụng, Quản lý tài sản- nợ,
Quản lý tài chính, Quản lý rủi ro, Quản
lý danh mục đầu tư…
- Chuyên viên quản lý tài chính ta ̣i các
doanh nghiệp.
- Chuyên viên kinh doanh chứng
khoán.
- Chuyên viên quản lý quỹ.
- Nghiên cứu viên và Giảng viên…

1.3.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
- Có khả năng ho ̣c tâ ̣p, nghiên cứu ở triǹ h đô ̣ tiến si ̃ trong và ngoài nước cùng
ngành đào ta ̣o hoă ̣c ngành đào ta ̣o gần đáp ứng nhu cầu phát triể n nghề nghiệp.
- Có khả năng tiếp câ ̣n với quy đinh,
̣ quy trình công việc cụ thể đố i với các vi ̣
trí được đảm nhâ ̣n.
- Có khả năng ho ̣c tâ ̣p, nghiên cứu và thực hiện các hoa ̣t đô ̣ng để phát triể n
thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.
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1.4. Khối lượng kiến thức toàn khóa
- Cấu trúc của chương trình có 60 tín chỉ gồm các môn kiến thức chung 06 tín
chỉ (TC) chiếm 10,0% chương trình đào tạo; các môn cơ sở và chuyên ngành 42
TC, chiếm 70,0% chương trình đào tạo, trong đó kiến thức bắt buộc là 24 TC chiếm
40,0% và kiến thức tự chọn là 18 TC chiếm 30,0%; luận văn thạc sỹ 12 TC, chiếm
20,0% chương trình đào tạo.
Khái quát khối lượng của chương trình đào tạo:
Khối lượng kiến thức

Số tín chỉ

I. Phần kiến thức chung

06

II. Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

42

1. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

15

1.1. Kiến thức bắt buộc

09

1.2. Kiến thức tự chọn

06

2. Kiến thức chuyên ngành

27

2.1. Kiến thức bắt buộc

15

2.2. Kiến thức tự chọn

12

III. Luận văn thạc sĩ

12
TỔNG CỘNG

60

1.5. Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo

TT

Mã số học
phần
Phần
chữ

Phần
số

I

Khối lượng (TC)
Tên học phần

Tổng
số

LT

BT,
TL

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

6

4

2

1

THOC

501

Triết học nâng cao

3

2

1

2

NCKH

502

Phương pháp nghiên cứu KH

3

2

1

II

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ
NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH

42

28

14

II.1

Kiến thức cơ sở của ngành và
chuyên ngành

15

10

5

Các học phần bắt buộc

9

6

3

Kinh tế học vĩ mô nâng cao

3

2

1

1

KTVM

503
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TT

Mã số học
phần
Phần
chữ

Phần
số

2

TCTT

504

3

KTLU

505

Khối lượng (TC)
Tên học phần

Lý thuyết tài chính-tiền tệ
nâng cao
Kinh tế lượng tài chính và ứng
dụng
Các học phần tự chọn (chọn 2
trong 3 học phần)

Tổng
số

LT

BT,
TL

3

2

1

3

2

1

6

4

2

1

KTHQ

506

Kinh tế học hội nhập quốc tế

3

2

1

2

CSCO

507

Chính sách công

3

2

1

3

PLTN

508

Pháp luật tài chính - ngân hàng

3

2

1

Kiến thức chuyên ngành

27

18

9

Các học phần bắt buộc

15

10

5

II.2

1

TCQT

509

Tài chính quốc tế

3

2

1

2

QTRT

510

Quản trị rủi ro tài chính

3

2

1

3

TCDN

512

Tài chính doanh nghiệp

3

2

1

4

QTNH

513

Quản trị ngân hàng thương mại

3

2

1

5

QLTC

514

Quản lý tài chính công

3

2

1

Các học phần tự chọn (chọn 4
trong 6 học phần)

12

8

4

1

BAHI

515

Bảo hiểm

3

2

1

2

PTTC

516

Phân tích tài chính doanh
nghiệp

3

2

1

3

CCPS

517

Công cụ phái sinh

3

2

1

4

PTDT

518

3

2

1

5

KTTD

519

3

2

1

Phân tích và quản trị đầu tư
chứng khoán
Kiểm toán các tổ chức tín
dụng, ngân hàng
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TT

Mã số học
phần
Phần
chữ

Phần
số

6

QTTC

520

III

LVTS

521

Khối lượng (TC)
Tên học phần

Tổng
số

LT

BT,
TL

Quản trị tài chính công ty đa
quốc gia

3

2

1

Luận văn Thạc sĩ

12

0

15

TỔNG CỘNG

60

32

31

2. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo
2.1. Kế hoạch tuyển sinh
2.1.1. Phương án tuyển sinh và dự kiế n chỉ tiêu tuyển sinh
- Phương án tuyển sinh: Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh theo Quy chế đào
tạo thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu:
Năm 2018: 40 học viên

Năm 2021: 90 học viên

Năm 2019: 50 học viên

Năm 2022: 90 học viên

Năm 2020: 75 học viên
2.1.2. Đố i tượng tuyển sinh
Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện theo quy định của Thông tư
15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
2.1.2.1. Điều kiện về văn bằng
Căn cứ khoản 1, khoản 2 của Điều 6 trong Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT
ngày 15/5/2014 về Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Có bằng tốt nghiệp đại học được xác định là đúng ngành, ngành phù hợp
với ngành Tài chính - Ngân hàng (chương trình đào tạo khác nhau dưới 10% tổng
số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành).
- Có bằng tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần với ngành Tài chính
- Ngân hàng khi cùng trong Danh mục đào tạo Việt Nam cấp III hiện hành hoặc
chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau từ 10% - 40%
tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. Ngành
gần với ngành Tài chính - Ngân hàng bao gồm: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản
trị du lịch và lữ hành, Quản trị nhân sự, Quản trị văn phòng, Kinh doanh thương
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mại, Marketing, Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Khoa học quản lý, Hệ thống thông
tin quản lý, ...
- Có bằng tốt nghiệp đại học được xác định là ngành khác với ngành Tài
chính - Ngân hàng khi không cùng nhóm ngành trong Danh mục đào tạo Việt Nam
cấp III (trừ trường hợp được xác định là ngành gần với ngành Tài chính - Ngân
hàng ở trên).
2.1.2.2. Về điều kiện thâm niên công tác
- Những người tốt nghiệp đại học đúng ngành, ngành phù hợp với ngành Tài
chính - Ngân hàng hoặc tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Tài chính - Ngân
hàng được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.
- Những người tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành Tài chính - Ngân
hàng phải có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
2.1.2.3. Về lý lịch bản thân: Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành
kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được
cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú
xác nhận. Có đủ sức khoẻ để học tập.
2.1.2.4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo
2.1.2.5. Yêu cầ u đố i với người tố t nghiê ̣p
- Có đủ điều kiện bảo vê ̣ luâ ̣n văn quy định tại Khoản 2, Điều 27 của Quy chế
đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày
15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Có đủ các điều kiện khác quy định tại Khoản 1 Điều 32 của Quy chế đào
tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.1.3. Danh mục các ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký đào tạo
- Danh mục các chuyên ngành đúng, phù hợp: Các chuyên ngành của ngành
Tài chính-Ngân hàng như Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Quản lý tài chính
công; Thuế; Bảo hiểm; Hải quan; Tài chính quốc tế; Định giá tài sản và Kinh doanh
bất động sản; Kinh doanh chứng khoán; Phân tích chính sách tài chính; Đầu tư tài
chính.
- Các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý (nhóm ngành
Kinh doanh, nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán, nhóm ngành Quản trị - Quản lý), các
chuyên ngành: Tin học Tài chính kế toán; Tiếng Anh Tài chính - Kế toán; Kinh tế
các nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế luật; các chuyên ngành
thuộc nhóm ngành Kinh tế học; các chuyên ngành thuộc khối ngành An ninh, Quốc
phòng như Hậu cần công an nhân dân, Hậu cần quân sự.

23

2.1.4. Danh mục các môn học bổ sung kiến thức
- Người tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành Tài chính Ngân hàng nếu tốt nghiệp quá 05 năm và người tốt nghiệp đại học ngành gần với
ngành Tài chính - Ngân hàng phải học bổ sung kiến thức 5 môn (13 tín chỉ), bao gồm:
Môn học
Nguyên lý kế toán
Tài chính - Tiền tệ
Quản lý tài chính công

Số tín chỉ
3
3
2

Môn học
Tài chính doanh nghiệp
Quản trị kinh doanh ngân hàng
Tổng cộng

Số tín chỉ
3
2
13

- Người tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng phải học bổ sung kiến thức 9 môn (23 tín chỉ), bao gồm:
Môn học
Số tín chỉ
Môn học
Số tín chỉ
Kinh tế vi mô
3
Tài chính quốc tế
2
Kinh tế vĩ mô
3
Tài chính doanh nghiệp
3
Nguyên lý kế toán
3
Quản trị kinh doanh ngân hàng
2
Tài chính - Tiền tệ
3
Hệ thống thông tin ngân hàng
2
Quản lý tài chính công
2
Tổng cộng
23
Tùy vào các chuyên ngành cụ thể học ở bậc đại học mà học viên có thể được
miễn, giảm các học phần chuyển đổi, nếu các học phần ở trên trùng với học phần có
trong bảng điểm đại học.
2.1.5. Các môn tuyển sinh
- Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
gồm 03 môn: Tiếng Anh (môn ngoại ngữ); Kinh tế học (môn cơ sở) và Tài chính Tiền tệ (môn chủ chốt).
- Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của
Nhà trường thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước
ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt
Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI,
Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều
27 của Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT, trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ
đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho
phép hoặc công nhận.
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2.2. Kế hoạch đào tạo
2.2.1. Thời gian đào tạo toàn khóa học: Chương trình đào tạo được thực hiện trong
02 năm, với hình thức đào tạo tập trung, được chia làm 03 kỳ học tập và 01 kỳ thực
hiện luận văn.
2.2.2. Khung kế hoạch đào tạo theo từng kỳ học
2.2.2.1. Học kỳ 1
TT

Tên học phần

Tổng cộng

Lý thuyết

BT, TL

TC

Số tiết

TC

Số tiết

TC

Số tiết

I. Khối kiến thức chung

3

60

2

30

1

30

Triết học nâng cao

3

60

2

30

1

30

II. Khối kiến thức cơ sở
ngành và chuyên ngành

12

165

5

75

3

90

Học phần bắt buộc

6

45

1

15

1

30

1

1

Kinh tế học vĩ mô
nâng cao

3

45

2

30

1

30

2

Lý thuyết tài chínhtiền tệ nâng cao

3

45

2

30

1

30

Học phần tự chọn (chọn 2
trong 3)

6

120

4

60

2

60

1

Kinh tế học hội nhập
quốc tế

3

60

2

30

1

30

2

Chính sách công

3

60

2

30

1

30

3

Pháp luật tài chínhngân hàng

3

60

2

30

1

30

15

225

7

105

4

120

Tổng cộng
2.2.2.2. Học kỳ 2
TT

Tên học phần

Tổng cộng

Lý thuyết

BT, TL

TC

Số tiết

TC

Số tiết

TC

Số tiết

II. Khối kiến thức cơ sở
ngành và chuyên ngành

15

345

10

165

5

180

Học phần bắt buộc

9

225

6

105

3

120

1

Kinh tế lượng tài
chính và ứng dụng

3

60

2

30

1

30

2

Tài chính quốc tế

3

60

2

30

1

30
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TT

Tên học phần

Quản trị rủi ro tài
chính
Học phần tự chọn (chọn 2
trong 3)
3

Tổng cộng

Lý thuyết

BT, TL

TC

Số tiết

TC

Số tiết

TC

Số tiết

3

60

2

30

1

30

6

120

4

60

2

60

1

Bảo hiểm

3

60

2

30

1

30

2

Phân tích TCDN

3

60

2

30

1

30

3

Công cụ phái sinh

3

60

2

30

1

30

15

345

10

165

5

180

Tổng cộng
2.2.2.3. Học kỳ 3
TT

Tên học phần

II. Khối kiến thức cơ sở
ngành và chuyên ngành
Học phần bắt buộc

Tổng cộng

Lý thuyết

BT, TL

TC

Số tiết

TC

Số tiết

TC

Số tiết

18

360

12

180

6

180

12

240

8

120

4

120

1

Phương pháp NCKH

3

60

2

30

1

30

2

Tài chính doanh nghiệp

3

60

2

30

1

30

3

Quản trị NH thương mại

3

60

2

30

1

30

4

Quản lý tài chính công

3

60

2

30

1

30

6

120

4

60

2

60

Học phần tự chọn (chọn 2
trong 3)
1

Phân tích và quản trị đầu
tư chứng khoán

3

60

2

30

1

30

2

Kiểm toán các tổ chức
tín dụng, ngân hàng

3

60

2

30

1

30

3

Quản trị tài chính công
ty đa quốc gia

3

60

2

30

1

30

18

360

12

180

6

180

Tổng cộng

2.2.2.4. Học kỳ 4: Luận văn thạc sĩ: 15TC
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2.2.3. Phân công giảng viên giảng dạy các học phần
TT

Học phần

Các giảng viên

1

Triết học nâng cao

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

Kinh tế học vĩ mô nâng cao

4

Lý thuyết tài chính-tiền tệ nâng cao

5

Kinh tế lượng tài chính và ứng dụng

6

Kinh tế học hội nhập quốc tế

7

Chính sách công

8

Pháp luật Tài chính - Ngân hàng

9

Tài chính quốc tế

10

Quản trị rủi ro tài chính

11

Tài chính doanh nghiệp

12

Quản trị ngân hàng thương mại
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TS. Lê Thị Hạnh,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh
TS. Đào Văn Tú,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh
TS. Nguyễn Quang Hiệp,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh
TS. Nguyễn Thị Bích Điệp,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh
TS. Nguyễn Trọng Hòa
Trưởng Bộ môn Phân tích chính
sách tài chính, Học viện Tài chính
TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh
PGS.TS. Đỗ Đức Minh,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Thủy
Đại học Kinh doanh Công nghệ
TS. Đoàn Thị Thanh Tâm,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh
TS. Nguyễn Huy Cường,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh;
TS. Nguyễn Thị Bích Điệp,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh
TS. Lê Tuấn Hiệp,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh
TS. Nguyễn Huy Cường,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh

Học phần

TT

Các giảng viên

13

Quản lý tài chính công

14

Bảo hiểm

15

Phân tích tài chính doanh nghiệp

16

Công cụ phái sinh

17

Phân tích và quản trị đầu tư chứng
khoán

18

Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

19

Kiểm toán các tổ chức tín dụng,
ngân hàng

PGS.TS. Đỗ Đức Minh,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh
TS. Nguyễn Thị Bích Điệp,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh
TS. Hoàng Thị Bích Hồng
Trưởng khoa Bảo hiểm,
Trường ĐH Lao động Xã hội
TS. Lê Tuấn Hiệp,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh;
TS. Lê Thị Thùy Vân
Trưởng ban, Ban Phát triển thị
trường tài chính-Viện Chiến lược
và Chính sách tài chínhBộ Tài chính
PGS.TS Phan Duy Minh
Nguyên Phó Giám đốc Trường
Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán,
Kiểm toán Nhà nước
TS. Nguyễn Huy Cường,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh
TS. Lê Tuấn Hiệp,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh
TS. Nguyễn Thị Cẩm Thúy,
Trường ĐH Tài chính-Quản trị
kinh doanh

2.3. Kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo
2.3.1. Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong ngắn hạn, trung
hạn và dài hạn để đáp ứng yêu cầu khi tăng quy mô và đảm bảo điều kiện mở ngành
theo quy định
- Giai đoạn 2016 - 2020: Đây là giai đoạn thực hiện tinh giản biên chế theo
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Do vậy Bộ không
giao thêm chỉ tiêu biên chế mà ổn định 310 chỉ tiêu biên chế được giao từ năm 2012
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(hiện nay còn 32 chỉ tiêu biên chế chưa tuyển). Căn cứ vào quy mô đào tạo hàng
năm được tăng lên, nhà trường sẽ dành chỉ tiêu biên chế để tuyển bổ sung giảng
viên cho các khoa mới thành lập.Thực hiện chuẩn hoá các chức danh lãnh đạo các
phòng, khoa và chức danh giảng viên. Đến năm 2020 có 100% giảng viên đạt trình
độ sau đại học, trong đó 10% tiến sĩ, có ít nhất 04 PGS, 10% giảng dạy bằng tiếng
nước ngoài.
- Giai đoạn 2020 - 2030: Số lượng công chức, viên chức và người lao động
dao động từ 450 - 550 người (trong đó: giảng viên từ 350 – 400; quản lý, phục vụ
từ 100 – 150). Thành lập các viện nghiên cứu thuộc Trường. Số giảng viên có trình
độ tiến sĩ đạt 25%, có 15 GS, PGS, 25% giảng viên có khả năng giảng dạy bằng
tiếng nước ngoài.
2.3.2. Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư chi phí đào tạo theo yêu cầu của
kế hoạch đào tạo và tương ứng với mức thu học phí
- Về cơ sở vật chất: Tiếp tục duy trì và tăng cường cơ sở vật chất sẵn có đối
với 02 cơ sở đào tạo đáp ứng nhiệm vụ trước mắt, đồng thời triển khai dự án xây
dựng mở rộng trường phục vụ đào tạo lâu dài, trong đó:
+ Đối với các công trình xây dựng cơ bản thực hiện công tác duy tu, bảo
dưỡng và nâng cấp nhằm duy trì tuổi thọ công trình và đáp ứng công tác đào tạo,
đồng thời làm tăng nguồn thu từ ký túc xá và các hoạt động dịch vụ khác.
+ Đối với trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và giảng dạy: Hàng năm tiếp
tục tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy, cập nhật
các công nghệ mới phục vụ cho đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường thiết
bị hiện đại hóa giảng đường, thư viện nhằm cải thiện các tiện ích cho người học.
+ Tiếp nhận dự án đầu tư mở rộng trường được bàn giao từ Bộ Tài chính
trong đó tập trung hoàn thiện bộ máy quản lý dự án và thực hiện tiếp công tác chuẩn
bị đầu tư. Đặc biệt chú ý công tác xác định mục tiêu và nguồn vốn đầu tư trong giai
đoạn 2016-2020 để có thể khởi công được dự án và tranh thủ nguồn lực đầu tư. Mục
tiêu cụ thể giai đoạn 2016-2020 đầu tư khối nhà học, giảng đường, khu hành chính
hiệu bộ và một phần hạ tầng kỹ thuật ( Sân đường, trạm điện, trạm nước) với tổng
mức đầu tư dự kiến 400 tỷ đồng.
- Về quản lý tài chính
+ Sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường. Xây dựng phương án
tự chủ tài chính năm 2016 và giai đoạn 2016 -2020 theo tinh thần của Nghị định
16/2015/NĐ-CP.
+ Xác định giai đoạn 2016-2020: Trường là đơn vị sự nghiệp đảm bảo một
phần kinh phí chi thường xuyên (Nhóm 3 theo phân loại của Nghị định 16).
+ Đảm bảo kinh phí thực hiện các nội dung tăng cường cơ sở vật chất và các
hoạt động của trường.
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+ Áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý học phí, tài sản thống nhất
trong toàn trường. Hoàn thiện quy trình thu học phí, lệ phí qua tài khoản thẻ ATM
áp dụng cho các khoá sinh viên tại trường.
2.3.3. Kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo: Quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực
đào tạo với 01 đến 03 trường đại học trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á về
việc trao đổi giảng viên, sinh viên, tham gia xây dựng chương trình đào tạo.
2.3.4. Kế hoạch hợp tác đào tạo với đơn vị tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
Tiếp tục thực hiện hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp trong công
tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyển dụng sinh viên như Công ty TNHH Điện
Stanley Việt Nam, Công ty Canon, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi
nhánh Mỹ Hào, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Huyện Mỹ Hào, Bảo Việt Hưng
Yên, Bảo Việt nhân thọ Hưng Yên ....
2.3.5. Dự kiế n mức học phí/người học/năm
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, mức
học phí từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 dự kiến như sau:
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Năm học
Năm học
Năm học
Mức học phí
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Mức học phí/người/năm học
12.150
13.350
14.700
Mức học phí/tín chỉ

405

30

445

490

