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   ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngành: Tài chính – Ngân hàng 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

 Kiến thức 

Nghiên cứu sinh khi nhận được học vị Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng 

của Đại học Đà nẵng phải đạt được các tiêu chuẩn về kiến thức sau: 

- Nắm vừng một cách toàn diện, đầy đủ, có hệ thống ở trình độ cao các kiến thức 

lý thuyết trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. 

- Cập nhật các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức lý thuyết vào các hoạt động quản lý ở tầm 

vĩ mô cũng như ở tầm các định chế tài chính một cách sáng tạo, phù hợp với thực tiễn 

Việt Nam. 

- Có tầm nhìn rộng và có tính liên ngành, nhận thức được các tường quan phức 

tạp trong việc giải quyết các vấn cụ thể, 

- Có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, chủ động phát hiện và giải các vấn 

đề mới có ý nghĩa về học thuật và thực tiễn. 

- Có khả năng tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên cứu 

khoa học một cách độc lập; 

Có kỹ năng về trình bày và công bố các công trình nghiên cứu khoa học theo các 

chuẩn mực chung, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong nghiên cứu khoa học và giao tiếp 

chuyên môn.  

Kỹ năng 

- Có khả năng tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên cứu 

khoa học một cách độc lập; 

- Có kỹ năng về trình bày và công bố các công trình nghiên cứu khoa học theo 

các chuẩn mực chung, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong nghiên cứu khoa học và giao 

tiếp chuyên môn. 
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- Có phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, tiếp cận được với các phương 

pháp nghiên cứu tiên tiến và khả năng truyền thụ kiến thức và hướng dẫn nghiên cứu 

khoa học.  

Hành vi, thái độ 

- Nghiên cứu sinh phải thực hiện đúng kế hoạch học tập, chương trình học tập và 

nghiên cứu khoa học trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo;  

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, semina và các hoạt động 

khoa học khác tại khoa đào tạo;  

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không được 

dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết quả 

học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan;  

- Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học;  

- Chấp hành nội quy, quy định đào tạo của cơ sở đào tạo;  

- Giữ gìn và bảo vệ tài sản của cơ sở đào tạo. 

- Quan hệ tốt với cộng đồng và có tinh thần phục vụ cộng đồng 

- Có tinh thần hợp tác, thân thiện và giúp đỡ người khác. 

- Năng động và tự tin trong công việc; có bản lĩnh và ý chí vươn lên khẳng định 

bản thân, phát triển nghề nghiệp. 

Trình độ ngoại ngữ 

Đạt trình độ tiếng Anh TOEFL iBT 61 hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 500 điểm hoặc 

IELTS 5.0 hoặc Trình độ ngoại ngữ tương đương được xác định theo chuẩn B2 của 

Khung Châu Âu chung (Common European Framework-CEF).  


