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QUY ĐỊNH
Chuẩn đầu ra ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ thạc sĩ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 578/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 12/9/2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh)

1. Tên ngành đào tạo: Tài chính- Ngân hàng, mã số: 8340201.
2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ.
3. Yêu cầu về kiến thức:
- Kiến thức về đường lối, chính sách và định hướng phát triển kinh tế- xã hội ở Việt
Nam trong từng giai đoạn.
- Hiểu biết đầy đủ các công cụ, chỉ tiêu phân tích kinh tế chủ yếu.
- Kiến thức nâng cao về tài chính- tiền tệ.
- Kiến thức về quản trị ngân hàng thương mại.
- Kiến thức về tài chính quốc tế.
- Kiến thức về pháp luật trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng.
- Hiểu được các phương pháp lượng hoá và thống kê trong lĩnh vực tài chínhngân hàng.
- Kiến thức về quản lý tài chính trong doanh nghiệp nói chung và tài chính công ty
đa quốc gia nói riêng.
- Kiến thức về phân tích tài chính doanh nghiệp; về mua bán và sáp nhập doanh
nghiệp.
- Kiến thức về phân tích và đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán; quản trị danh mục
đầu tư.
4. Yêu cầu về kỹ năng:
4.1. Kỹ năng chuyên môn:
- Có kỹ năng sử dụng toán học, các phương pháp lượng hoá và thống kê trong lĩnh
vực tài chính- ngân hàng.
- Có kỹ năng tự tìm hiểu và chủ động tuân thủ các quy định luật pháp trong lĩnh vực
tài chính- ngân hàng cho công việc.
- Có kỹ năng tìm hiểu và tổ chức thực thi các chính sách vĩ mô liên quan đến hoạt
động tài chính- ngân hàng.
- Có kỹ năng tư duy, phản biện, nghiên cứu và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực tài
chính- ngân hàng.
- Có kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách và kế hoạch
cho các tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính- ngân hàng.
- Có kỹ năng phân tích, lựa chọn và ra quyết định trong quản trị các tổ chức thuộc
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lĩnh vực tài chính- ngân hàng.
- Có kỹ năng vận dụng và chủ động thực hiện các chế độ, các chuẩn mực, chính
sách, quy định, luật pháp về quản lý kế toán, tài chính, thuế, bảo hiểm trong hoạt động
của doanh nghiệp.
- Có kỹ năng thực hiện các công việc tài chính đặc thù của công ty đa quốc gia.
- Có kỹ năng lập dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp.
- Có kỹ năng xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế và kiểm
soát rủi ro tài chính doanh nghiệp.
- Có kỹ năng phân tích và ra quyết định đầu tư chứng khoán.
- Có kỹ năng quản trị danh mục đầu tư.
4.2. Kỹ năng mềm (nhận thức và hành vi làm việc, học tập, nghiên cứu):
- Có kỹ năng tiếp cận các khoa học chuyên ngành, nghiên cứu các vấn đề khoa học
liên quan ở cấp độ phù hợp với trình độ đào tạo.
- Có kỹ năng viết và trình bày về một vấn đề khoa học trọn vẹn.
- Có kỹ năng vận dụng quy định luật pháp trong giải quyết các vấn đề kinh tế và
ngành đào tạo.
- Có kỹ năng phân tích định lượng, thống kê thông qua việc ứng dụng các phần
mềm phân tích kinh tế lượng, thống kê và toán.
- Có kỹ năng ngoại ngữ nói chung và ngoại ngữ chuyên ngành nói riêng tối thiểu
tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có kỹ năng làm việc nhóm, quản lý và lãnh đạo thuộc ngành đào tạo.
- Có kỹ năng phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề toàn diện và khoa học.
- Có kỹ năng đánh giá và phản biện vấn đề trên cơ sở khoa học.
5. Yêu cầu về thái độ:
- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.
- Quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm.
- Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể, tổ chức và quốc gia.
- Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy
định đặc thù của nghề nghiệp.
- Đáp ứng các yêu cầu đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
Vị trí công tác/ việc làm
Loại hình tổ chức
- Chuyên viên cơ quan thanh tra giám
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
sát, chuyên viên nghiên cứu, xây dựng
- Ngân hàng thương mại
chính sách tiền tệ và các chính sách
- Ngân hàng chính sách
khác về tiền tệ ngân hàng tại Ngân hàng
- Ngân hàng hợp tác
nhà nước Việt Nam.
- Tổ chức tài chính
- Chuyên viên tài chính-ngân hàng:
- Cơ quan quản lý Nhà nước
Quản lý tín dụng, Quản lý tài sản- nợ,
- Cơ quan nghiên cứu, đào tạo
Quản lý rủi ro, Quản lý danh mục đầu
- Công ty Chứng khoán
tư…
- Doanh nghiệp
- Chuyên viên quản lý tài chính tại các
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Loại hình tổ chức
- Tổ chức tài chính
- Các cơ quan quản lý Nhà nước

Vị trí công tác/ việc làm
doanh nghiệp.
- Chuyên viên kinh doanh chứng
khoán.
- Chuyên viên quản lý quỹ.
- Nghiên cứu viên và Giảng viên

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
- Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ trong và ngoài nước cùng ngành
đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.
- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí
được đảm nhận.
- Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành
các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.
8. Các chương trình, tài liệu tham khảo: Chương trình giáo dục và chuẩn đầu ra
ngành Tài chính-Ngân hàng của Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện
Ngân hàng.
9. Tổ chức thực hiện Chuẩn đầu ra ngành đào tạo trình độ thạc sĩ:
9.1. Phòng Quản lý đào tạo
- Tổ chức cho các khoa chuyên ngành liên quan nghiên cứu và tổng hợp ý kiến
hoàn thiện Chương trình đào tạo của các ngành/ chuyên ngành trình Hội đồng Khoa họcĐào tạo trường xem xét điều chỉnh và ban hành.
- Tổ chức phố biến tới học viên cao học về Chuẩn đầu ra; hướng dẫn học viên cao
học xác định và thực hiện kế hoạch đạt Chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp.
- Tiếp nhận các ý kiến phản hồi của học viên cao học và các đối tượng khác để tổng
hợp báo cáo Ban Giám hiệu.
- Hỗ trợ các công việc triển khai Chuẩn đầu ra, của các học phần tại các đơn vị liên
quan của trường. Kiểm tra việc thực hiện Chuẩn đầu ra, của các học phần tại các đơn vị
liên quan của trường và báo cáo Ban Giám hiệu theo năm học.
- Cung cấp nội dung Chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo trên website trường.
9.2. Các Khoa tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ
- Phổ biến nội dung văn bản này đến tất cả các cán bộ, giảng viên của đơn vị.
- Triển khai điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo, các học phần và phương
pháp dạy, học, thi- kiểm tra phù hợp với Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo.
HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa
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