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CHUẨN ĐẦU RA 
Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng trình độ đại học 

 
Ngành đào tạo: Kế toán  Mã số: 52340201 
Trình độ đào tạo: Đại học 
 
1. Yêu cầu về kiến thức:  

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương: Trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục 
đại cương về nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí 
Minh; chú trọng đến kiến thức về kinh tế - xã hội để vận dụng linh hoạt và sáng 
tạo vào điều kiện ở Việt Nam. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản cũng như  
chuyên sâu về ngành và chuyên ngành. Trên cơ sở đó có định hướng nghề 
nghiệp phù hợp và đáp ứng nhu cầu nhân sự trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi 
ngày càng cao.  

1.3 Kiến thức chuyên ngành: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
nghề nghiệp và chuyên môn Tài chính – Ngân hàng. Trên cơ sở nắm vững và 
am hiểu về chính sách pháp luật do Bộ Tài chính và Nhà nước ban hành, sinh 
viên có khả năng xử lý các nghiệp vụ phát sinh với vai trò là một chuyên viên 
trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.  

 
2. Yêu cầu về kỹ năng:  

a. Kỹ năng cứng: 
2.1 Thực hiện nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay của ngân hàng và các 

công tác kế toán cơ bản. 
2.2 Kiểm soát rủi ro tài chính, đưa ra biện pháp phòng ngừa những rủi ro phát sinh. 
2.3 Phân tích báo cáo kế toán, báo cáo tài chính, lập kế hoạch tài chính. Phân tích 

thị trường tài chính và đưa ra các quyết định marketing và đầu tư. 
2.4 Thiết lập hợp đồng tín dụng, dự án đầu tư, thẩm định hợp đồng tín dụng, dự án 

đầu tư, quản trị các hoạt động của ngân hàng. 
2.5 Thiết lập các hợp đồng thương mại theo các điều khoản thương mại quốc tế và 

ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 
2.6  Tổ chức sử dụng hiệu quả vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm 

bảo khả năng thanh toán của đơn vị. 
b. Kỹ năng mềm: 

2.7 Phân tích vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích thị trường để hoạch 
định, thực hiện và kiểm tra chương trình hành động. 

2.8 Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tư duy độc lập và hệ thống, 
tự tin khi tiếp cận tri thức mới và khả năng giải quyết vấn đề đặt ra trong lĩnh 
vực tài chính, ngân hàng. 

2.9 Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên kỹ năng soạn thảo văn bản (soạn thảo văn 
bản, hợp đồng, xử lý các số liệu, sử dụng phần mềm chuyên dụng), thương 
lượng, đàm phán, trình bày báo cáo, giao tiếp với mọi người xung quanh và biết 
cách tập hợp mọi người cùng tham gia để giải quyết công việc đạt hiệu quả cao. 

2.10 Làm việc nhóm: Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm như 
khả năng thích nghi và hoà nhập nhanh vào nhóm, phân công công việc, phối 
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hợp hiệu quả giữa các thành viên, hỗ trợ các thành viên khác và trao đổi giữa 
các thành viên trong nhóm. 

2.11 Quản lý: Trang bị những kiến thức cơ bản về kiểm soát, quản lý thời gian 
và điều hành công việc hiệu quả. 

2.12 Ngoại ngữ: Đạt trình độ tương đương tiếng Anh chuẩn B1 (khung tham 
chiếu châu âu) hoặc các chứng chỉ tương đương và am hiểu kiến thức tiếng Anh 
chuyên ngành. 

2.13 Tin học: Đạt kiến thức Tin học ứng dụng trình độ B. 
 

3. Yêu cầu về thái độ: 
3.1 Chấp hành chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tuân thủ đạo đức 

nghề nghiệp, cẩn thận và chính xác trong công việc. 
3.2 Có tinh thần kỷ luật và ý thức xây dựng đơn vị luôn vững mạnh, ý thức được sự 

cần thiết phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ. 
3.3 Luôn luôn có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường công 

việc áp lực cao.  
 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp: 
4.1 Có khả năng đảm nhận chức danh chuyên viên tài chính, kế toán tại các ngân 

hàng, doanh nghiệp, cơ quan tài chính nhà nước. 
4.2 Có khả năng làm cán bộ tín dụng tại các ngân hàng, công ty tài chính với vai trò 

phân tích và kiểm soát tài chính. 
4.3 Có khả năng đảm nhận công việc trợ lý kiểm toán tại công ty hoạt động trong 

lĩnh vực kiểm toán độc lập. 
4.4 Có năng lực thay đổi linh hoạt các vị trí công việc khác nhau tuỳ theo vào nhu 

cầu công ty. 
4.5 Có khả năng giảng dạy chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại các Trường 

đào tạo từ bậc Cao đẳng trở xuống. 
 
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:  

5.1 Khả năng tự học, đọc tài liệu chuyên ngành, kể cả tiếng Anh để nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ. 

5.2 Khả năng tự nghiên cứu và học tập để có trình độ học vị cao hơn hơn đáp ứng 
nhu cầu học tập suốt đời. 

  
 


