BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH-QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Phụ lục II
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO
Tên ngành: Tài chính-Ngân hàng

Mã số: 8340201

Trình độ: Thạc sĩ
TT
1

Điều kiện mở ngành
theo quy định

Điều kiện thực tế, minh chứng
thể hiện trong hồ sơ

Đáp ứng/
không đáp
ứng

1. Về ngành đào tạo
Ngành đề nghị cho phép đào tạo
là ngành Tài chính-Ngân hàng
a) Ngành đề nghị cho phép đào
trình độ thạc sĩ phù hợp với nhu
tạo phù hợp với nhu cầu nguồn
cầu nguồn nhân lực khu vực
nhân lực (trên cơ sở kết quả
đồng bằng sông Hồng và tỉnh
khảo sát);
Hưng Yên dựa trên cơ sở số liệu
thứ cấp (Minh chứng thể hiện ở
Phần 1 của Đề án)
Ngành đề nghị cho phép đào tạo
là ngành Tài chính-Ngân hàng
b) Được xác định trong phương trình độ thạc sĩ đã được xác định
hướng/kế hoạch phát triển của
trong Chiến lược phát triển
cơ sở đào tạo;
trường giai đoạn 2013-2020 và
tầm nhìn đến năm 2030 (Minh
chứng thể hiện ở Phụ lục VI).
Ngành đề nghị cho phép đào tạo
là ngành Tài chính-Ngân hàng
trình độ thạc sĩ thuộc Danh mục
c) Ngành phải thuộc Danh mục
giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ
giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ
thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo
thạc sĩ hiện hành;
TT số 25/2017/TT-BGDĐT ngày
10/10/2017 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
Hội đồng trường có Quyết nghị
d) Quyết nghị của Hội đồng
thông qua việc đăng ký mở
trường thông qua việc mở ngành
ngành đào tạo ngành Tài chínhđăng ký đào tạo;
Ngân hàng trình độ thạc sĩ.
1

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng
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Điều kiện mở ngành
theo quy định
e) Ngành đào tạo trình độ đại
học/thạc sĩ là ngành đúng hoặc
ngành gần (nếu không có ngành
đúng) là điều kiện đầu vào của
ngành đăng ký đào tạo trình độ
thạc sĩ/tiến sĩ đã được đào tạo
hình thức chính quy tại cơ sở
đào tạo và có sinh viên/học viên
đã tốt nghiệp.
2. Đội ngũ giảng viên:
a) Có ít nhất năm (5) giảng viên
cơ hữu có chức danh giáo sư, phó
giáo sư, có bằng tiến sĩ khoa học,
tiến sĩ ngành đúng hoặc ngành
gần với ngành đăng ký đào tạo và
không trùng với danh sách giảng
viên cơ hữu là điều kiện mở
ngành đào tạo cùng trình độ của
các ngành khác; trong đó có ít
nhất 01 giáo sư hoặc phó giáo sư
đúng ngành chịu trách nhiệm chủ
trì, tổ chức thực hiện chương
trình đào tạo và cam kết đảm bảo
chất lượng đào tạo trước cơ sở
đào tạo và xã hội;
b) Giảng viên giảng dạy đủ điều
kiện; các giảng viên khác phải
có trình độ thạc sĩ trở lên. Giảng
viên cơ hữu tham gia giảng dạy
ít nhất 70% khối lượng chương
trình đào tạo; khối lượng kiến
thức còn lại do giảng viên thỉnh
giảng (trong và ngoài nước) đã
được ký kết hợp đồng thỉnh
giảng với cơ sở đào tạo thực
hiện. Các giảng viên cơ hữu và
thỉnh giảng đều phải có bằng cấp
phù hợp với nội dung các học
phần được phân công giảng dạy;

Điều kiện thực tế, minh chứng
thể hiện trong hồ sơ

Đáp ứng/
không đáp
ứng

Ngành đào tạo Tài chính-Ngân
hàng trình độ đại học là ngành
đúng và là điều kiện đầu vào của
ngành đăng ký đào tạo trình độ
thạc sĩ đã được đào tạo hình thức
chính quy tại trường và có 366
sinh viên đã tốt nghiệp (Minh
chứng thể hiện ở Phụ lục VI).

Đáp ứng

Có năm giảng viên cơ hữu có
chức danh phó giáo sư, bằng tiến
sĩ đúng ngành Tài chính-Ngân
hàng, trong đó có PGS.TS Đỗ
Đức Minh chịu trách nhiệm chủ
trì (Minh chứng thể hiện ở Phụ
lục III và Phụ lục IV).

Đáp ứng

Giảng viên cơ hữu tham gia
giảng dạy trên 70% khối lượng
chương trình đào tạo (Minh
chứng thể hiện ở Phần 3 của Đề
án và Phụ lục IV). Khối lượng
kiến thức còn lại do giảng viên
thỉnh giảng ở các trường đại học,
Đáp ứng
viện nghiên cứu trong nước và đã
được ký kết hợp đồng thỉnh
giảng. Các giảng viên cơ hữu và
thỉnh giảng đều có bằng cấp phù
hợp với nội dung các học phần
được phân công giảng dạy (Minh
chứng thể hiện ở Phụ lục VI).
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Điều kiện mở ngành
theo quy định

Điều kiện thực tế, minh chứng
thể hiện trong hồ sơ

Điều kiện về nghiên cứu khoa
học đối với mỗi giảng viên đứng
c) Đảm bảo điều kiện về nghiên tên chủ trì mở ngành và mỗi
cứu khoa học đối với mỗi giảng
giảng viên giảng dạy lý thuyết
viên đứng tên chủ trì mở ngành
phần kiến thức cơ sở ngành,
và mỗi giảng viên giảng dạy lý
chuyên ngành đúng theo quy
thuyết phần kiến thức cơ sở
định tại điểm d, khoản 2 Điều 2
ngành, chuyên ngành theo quy
định tại điểm d, khoản 2 Điều 2 và điểm d, khoản 2 Điều 3 của
Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT
và điểm d, khoản 2 Điều 3;
ngày 04/4/2017 (Minh chứng thể
hiện ở Phụ lục III, Phụ lục IV).
Giảng viên cơ hữu tham gia
giảng dạy trên 70% khối lượng
d) 30% khối lượng kiến thức còn
chương trình đào tạo; 30% khối
lại do giảng viên thỉnh giảng đã
lượng kiến thức còn lại do giảng
được ký kết hợp đồng thỉnh
viên thỉnh giảng đã được ký kết
giảng với cơ sở đào tạo thực
hợp đồng thỉnh giảng (Minh
hiện;
chứng thể hiện ở Phụ lục VI
bằng các hợp đồng thỉnh giảng)
3. Cơ sở vật chất:
a) Có đủ phòng học, thư viện có
Có đủ phòng học, thư viện có
phòng tra cứu thông tin cung cấp
phòng tra cứu thông tin cung cấp
các nguồn thông tin tư liệu được
các nguồn thông tin tư liệu được
cập nhật trong 5 năm, tính đến
cập nhật trong 5 năm, tính đến
ngày đề nghị mở ngành đáp ứng
tháng 10/2017 (Minh chứng thể
yêu cầu giảng dạy, học tập và
hiện ở Phụ lục IV).
nghiên cứu khoa học;
Có đủ phòng thực hành, phòng
b) Có đủ phòng thí nghiệm, thực học đa năng với các trang thiết bị
hành với các trang thiết bị cần
cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng
thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, dạy, học tập và nghiên cứu khoa
học tập và nghiên cứu khoa học học của ngành Tài chính-Ngân
của ngành đề nghị được đào tạo hàng (Minh chứng thể hiện ở Phụ
lục IV).
Có phòng máy tính nối mạng
c) Có phòng máy tính nối mạng
internet để học viên truy cập
internet để học viên truy cập
thông tin (Minh chứng thể hiện ở
thông tin;
Phụ lục IV).
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Đáp ứng/
không đáp
ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng
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Điều kiện mở ngành
theo quy định

Điều kiện thực tế, minh chứng
thể hiện trong hồ sơ

d) Có website của cơ sở đào tạo
được cập nhật thường xuyên,
công bố công khai theo đúng
quy định tại Điều 2, 3 của Thông
tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày
04/4/2017.
4. Chương trình đào tạo và
một số điều kiện khác để thực
hiện chương trình đào tạo:
a) Chương trình đào tạo theo
định hướng nghiên cứu hoặc
theo định hướng ứng dụng;

Website của cơ sở đào tạo
(www.tcqtkd.edu.vn) được cập
nhật thường xuyên, công bố công
khai theo đúng quy định tại Điều
2, 3 của Thông tư 09/2017/TTBGDĐT ngày 04/4/2017.

Đáp ứng/
không đáp
ứng

Đáp ứng

Chương trình đào tạo theo định
hướng ứng dụng (Minh chứng thể Đáp ứng
hiện ở Phần 3 của Đề án).
Chương trình đào tạo ngành Tài
b) Có chương trình đào tạo của
chính-Ngân hàng trình độ thạc sĩ
ngành đề nghị cho phép đào tạo
đề nghị cho phép đào tạo được
được xây dựng theo quy định;
xây dựng theo quy định; phù hợp
phù hợp với Khung trình độ
Đáp ứng
với Khung trình độ quốc gia hiện
quốc gia hiện hành; được thủ
hành; được Hiệu trưởng ban hành
trưởng cơ sở giáo dục đại học
theo quy định (Minh chứng thể
ban hành theo quy định;
hiện ở Phần 3 của Đề án).
Đã công bố chuẩn đầu ra các
c) Đã công bố chuẩn đầu ra các
ngành đào tạo trình độ đại học,
ngành đào tạo ứng với các trình trình độ thạc sĩ, trong đó chuẩn
độ khác nhau, trong đó chuẩn
đầu ra đào tạo ngành Tài chínhĐáp ứng
đầu ra đào tạo trình độ thạc sĩ tối Ngân hàng trình độ thạc sĩ đạt
thiểu phải đạt bậc 7, trình độ tiến bậc 7 theo Khung trình độ quốc
sĩ tối thiểu là bậc 8 theo Khung
gia Việt Nam và đã được đưa lên
trình độ quốc gia Việt Nam;
website của trường (Minh chứng
thể hiện ở Phụ lục VI).
d) Có kết quả hợp tác với các
Đã thực hiện hợp tác với Trường
trường đại học trên thế giới
Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
trong hoạt động đào tạo và hoạt
Đáp ứng
trong hoạt động đào tạo và hoạt
động khoa học công nghệ (trừ
động khoa học công nghệ (Minh
các ngành phải bảo mật thông tin
chứng thể hiện ở Phụ lục VI).
theo quy định của pháp luật);
đ) Có chương trình phối hợp với Có chương trình phối hợp với
Đáp ứng
doanh nghiệp, đơn vị sử dụng
Viện Nhân lực Ngân hàng Tài
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Điều kiện mở ngành
theo quy định
lao động liên quan đến ngành
thạc sĩ đề nghị cho phép đào tạo
nếu chương trình đào tạo theo
định hướng ứng dụng;
e) Đã đăng ký kiểm định chất
lượng giáo dục hoặc được công
nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng
giáo dục theo quy định hiện
hành và theo kế hoạch kiểm định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
g) Có đơn vị quản lý chuyên
trách đáp ứng yêu cầu chuyên
môn nghiệp vụ quản lý đào tạo
trình độ thạc sĩ; đã ban hành quy
định đào tạo trình độ thạc sĩ của
cơ sở đào tạo;

5

h) Không vi phạm các quy định
hiện hành về điều kiện mở
ngành đào tạo, tuyển sinh, tổ
chức và quản lý đào tạo ở các
ngành đang đào tạo và các quy
định liên quan đến giáo dục đại
học trong thời hạn 3 năm, tính
đến ngày đề nghị mở ngành.
* Thẩm định chương trình đào
tạo và điều kiện đảm bảo chất
lượng thực tế:

Điều kiện thực tế, minh chứng
thể hiện trong hồ sơ

Đáp ứng/
không đáp
ứng

chính BTCI; Ngân hàng thương
mại Cổ phần Công thương Việt
Nam, Chi nhánh Mỹ Hào (Minh
chứng thể hiện ở Phụ lục VI).
Đã đăng ký kiểm định chất lượng
giáo dục với Trung tâm Kiểm
định chất lượng giáo dục thuộc
Đáp ứng
Đại học Quốc gia Hà Nội (Minh
chứng thể hiện ở Phụ lục VI).
- Đơn vị quản lý chuyên trách
đào tạo ngành Tài chính-Ngân
hàng trình độ thạc sĩ là Phòng
Quản lý đào tạo.
- Nhà trường đã ban hành quy
định đào tạo ngành Tài chínhNgân hàng trình độ thạc sĩ (Minh
chứng thể hiện ở Phụ lục VI).
Nhà trường không vi phạm các
quy định hiện hành về điều kiện
mở ngành đào tạo, tuyển sinh, tổ
chức và quản lý đào tạo ở các
ngành đang đào tạo và các quy
định liên quan đến giáo dục đại
học trong thời hạn 3 năm, tính
đến tháng 10/2017.

Đáp ứng

Đáp ứng

Hiệu trưởng ban hành Quyết định
- Quyết định thành lập Hội đồng thành lập Hội đồng thẩm định,
thẩm định ghi rõ ngành đào tạo, trong đó ghi rõ ngành đào tạo,
Đáp ứng
trình độ, chức danh, đơn vị công trình độ, chức danh, đơn vị công
tác của thành viên.
tác của thành viên (Minh chứng
thể hiện ở Phụ lục VI).
Hội đồng thẩm định họp và ghi
- Biên bản hội đồng thẩm định
thành Biên bản thẩm định và kết
Đáp ứng
và kết luận.
luận vào ngày 11/01/2018 (Minh
chứng thể hiện ở Phụ lục VI).
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Điều kiện mở ngành
theo quy định
- Giải trình của cơ sở đào tạo
theo góp ý của hội đồng thẩm
định (nếu có).
* Biên bản của hội đồng khoa
học đào tạo trường thông qua
đề án.
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Điều kiện thực hiện: Nguồn lực
con người khác và tài chính

Điều kiện thực tế, minh chứng
thể hiện trong hồ sơ

Đáp ứng/
không đáp
ứng

Giải trình của Nhà trường theo góp
ý của hội đồng thẩm định (Minh
Đáp ứng
chứng thể hiện ở Phụ lục VI).
Biên bản của hội đồng khoa học
đào tạo trường thông qua
Đáp ứng
đề án (Minh chứng thể hiện ở
Phụ lục VI).
Nguồn lực con người khác và tài
chính đảm bảo thực hiện đào tạo
Đáp ứng
ngành Tài chính-Ngân hàng trình
độ thạc sĩ.

Kết luận của cơ sở đào tạo:
Căn cứ Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành
đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành
đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 09/2017/TTBGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế đào tạo trình độ
thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2017 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo và các văn bản pháp lý hiện hành của Nhà nước, Trường Đại
học Tài chính-Quản trị kinh doanh khẳng định đủ điều kiện về đội ngũ giảng viên
cơ hữu, cán bộ quản lý; cơ sở vật chất; chương trình đào tạo và các điều kiện khác
để đảm bảo cho việc mở ngành đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ thạc
sĩ. Kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và ra quyết định cho phép Nhà
trường được đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ thạc sĩ.
HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa
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