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1. Mục tiêu đào tạo: đaøo taïo cöû nhaân Chuyeân ngaønh Ngaân haøng cho nhöõng ngöôøi ñaõ
tốt nghiệp moät tröôøng Cao ñaúng coù phaåm chaát chính trò, coù ñaïo ñöùc vaø söùc khoûe toát;
naém vöõng nhöõng kieán thöùc cô baûn veà kinh teá – xaõ hoäi, quaûn trò kinh doanh vaø taøi
chính ngaân haøng, coù naêng löïc nghieân cöùu, hoaïch ñònh chính saùch vaø giaûi quyeát caùc
vaán ñeà chuyeân moân trong lónh vöïc taøi chính ngaân haøng. Cung caáp cho sinh vieân
kieán thöùc cô baûn vaø naâng cao veà Tieàn teä-Ngaân haøng vaø Thò tröôøng chöùng khoaùn,
ñaûm nhaän coâng vieäc ñöôïc giao trong ngaân haøng, toå chöùc tín duïng phi ngaân haøng, cô
quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà Taøi chính-Ngaân haøng vaø caùc loaïi hình doanh nghieäp
khaùc. Sinh vieân toát nghieäp ñöôïc caáp baèng Ñaïi hoïc loaïi hình ñaøo taïo taïi chöùc (khoâng
chính quy). Baèng tốt nghiệp naøy ngöôøi hoïc ñöôïc tieáp tuïc hoïc ôû baäc cao hôn ñoù laø
hoïc cao hoïc vaø laøm NCS.
2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
3. Đối tượng tuyển sinh: những người đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào
tạo ở bậc Đại học
4. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: theo các quy định hiện hành của Bộ
Giáo dục và Đào tạo
5. Thang điểm: 10
6. Nội dung chương trình đào tạo:

Tên học phần

STT

Số ĐVHT

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (NC)

3

2

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC)

3

3

Tiền tệ Ngân hàng

2

4

Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương

2

5

Thị trường tài chính

3

6

Tài chính doanh nghiệp

3

7

Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại

4

8

Thanh toán quốc tế

4

9

Thẩm định tín dụng

4

10

Phân tích đầu tư chứng khoán

4

11

Kế toán ngân hàng

4

12

Quản trị ngân hàng thương mại

4

13

Marketing ngân hàng

2

14

Luật ngân hàng chứng khoán

2

15

Kế toán tài chính

3

Thực tập và tốt nghiệp

15

Tổng cộng

62

