CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN
Ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Chuyên ngành: Quản Trị Tài Chính
Thời gian đào tạo: 4 năm
Quản trị Tài chính là gì?
Quản trị Tài chính là một trong những chức năng quan trọng của mọi tổ chức, chức năng
tài chính liên quan đến các quyết định đầu tư và tài trợ, quản trị dòng ngân quỹ nhằm
đạt được mục tiêu của tổ chức. Chuyên ngành Quản trị tài chính hướng đến đào tạo các
nhà quản trị tài chính chuyên nghiệp hoạt động trong các tổ chức lợi nhuận và phi lợi
nhuận. Sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng để hội nhập vào đội ngũ nhân lực tài chính
đạt chất lượng theo chuẩn mực quốc tế.

Sinh viên sẽ học được những gì?
Kiến thức:
➢ Kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, môi trường và hoạt động kinh doanh trong
xu hướng hội nhập, bao gồm: kinh tế học, quản trị học, luật kinh doanh, toán
kinh tế, v.v.
➢ Kiến thức tổng quát về quản trị doanh nghiệp, bao gồm: quản trị chiến lược,
marketing, sản xuất, nguồn nhân lực, tài chính, v.v.
➢ Kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành, bao gồm: phân tích tài chính, hoạch
định tài chính chiến lược, kế toán, đầu tư tài chính, và quản trị rủi ro tài
chính., v.v.
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Kỹ năng:
➢ Phát triển các chức năng của nhà quản trị, bao gồm: Hoạch định, Tổ chức,
Lãnh đạo, Đánh giá và Kiểm soát.
➢ Tăng cường khả năng phân tích, hoạch định, và ra quyết định trong lĩnh vực
tài chính.
➢ Sử dụng hiệu quả các công cụ phân tích tài chính và vận dụng tiếng Anh
chuyên ngành tài chính hiệu quả.

Thái độ:
➢ Tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực nghề nghiệp.
➢ Nhận thức đúng đắn và có trách nhiệm với nghề nghiệp.
➢ Hợp tác và học tập để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

Tại sao sinh viên nên chọn học ngành này?
Nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng được xã hội quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực
tài chính. Một lĩnh vực mới đòi hỏi nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu
đáp ứng yêu cầu quản lý trong thời kỳ hội nhập. Chuyên ngành quản trị tài chính cung
cấp bằng cấp Quản trị Kinh doanh, được chuyên sâu vào chức năng tài chính sẽ mở ra
nhiều cơ hội việc làm, giúp người học hoàn toàn tự tin để hội nhập vào đội ngũ nhân lực
tài chính theo chuẩn mực quốc tế.
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Học xong sinh viên có thể làm gì?
Chuyên ngành Quản trị Tài Chính cung cấp cơ hội việc làm liên quan đến lĩnh vực tài
chính, bao gồm:
➢ Nhà quản trị tài chính trong các doanh nghiệp, chịu trách nhiệm soạn thảo các
báo cáo tài chính, lập kế hoạch và phân tích tài chính, xây dựng chính sách thuế,
cổ tức, quản trị tín dụng, quản trị ngân quỹ, quản trị bảo hiểm và rủi ro.
➢ Nhà quản trị tài chính trong các tổ chức tài chính, có thể đảm nhiệm các vị trí như
quản trị tín dụng, quản lý rủi ro, quản trị quan hệ khách hàng, phát triển sản
phẩm và dịch vụ tài chính.
➢ Nhà quản trị tài chính trong các cơ quan chính phủ và phi chính phủ, các công
việc liên quan đến dự toán ngân sách, đầu tư và tài trợ, qui định và luật thuế.

Cam kết về Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tích hợp chương trình của các
Trường Đại học tiên tiến, được xếp hạng trên thế giới như Hoa Kỳ, Anh, Úc...,
hướng đến việc tiếp cận chuẩn chương trình đào tạo quốc tế. Trên 20% số học
phần trong mỗi chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các học phần
chuyên ngành đều sử dụng tài liệu bằng Tiếng Anh, có hỗ trợ bằng trợ giảng ngôn
ngữ để sinh viên có thể tiếp cận và tự phát triển kiến thức chuyên ngành sau khi
tốt nghiệp.
3

Tài liệu: Học viên được ưu tiên sử dụng nguồn tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt tại
Thư viện trường trong quá trình học tập. Ngoài ra, sinh viên còn được sử dụng tài
liệu online từ Nhà xuất bản Cengage Learning cho các học phần chuyên ngành.
Đội ngũ giảng viên: Tham gia giảng dạy chương trình gồm các Giáo sư, Phó Giáo
sư, Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ tận tâm, giàu kinh nghiệm cùng với các giảng viên từ các
trường Đại học nước ngoài có liên kết với trường tham gia giảng dạy. Ngoài giờ
giảng chính thức, sinh viên còn được sự hỗ trợ học tập từ phía các trợ giảng để
hướng dẫn làm tình huống, bài tập nhóm và giải đáp các thắc mắc trong quá trình
học tập. Đối với các kĩ năng tiếng Anh, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy
chương trình là các giảng viên giàu kinh nghiệm từ Trường Đại học Ngoại Ngữ
(Đại học Đà Nẵng), và các giảng viên ngôn ngữ người nước ngoài.
Cơ sở vật chất: Phòng học được thiết kế có đầy đủ điều hoà nhiệt độ, máy chiếu,
micro không dây, hệ thống internet wifi, các trang thiết bị hỗ trợ phương pháp
giảng dạy tích cực. Ngoài ra, nhà trường có bố trí phòng tự học để sinh viên có
thể thảo luận nhóm, bố trí phòng máy tính hoặc không gian học tập riêng cho
từng sinh viên.
Cơ hội học tập ở nước ngoài: Sinh viên theo học chương trình được quyền
chuyển tiếp học đại học tại nước ngoài theo các chương trình 2+2, 3+1 mà chúng
tôi và các đối tác nước ngoài đã có cam kết. Hiện tại, Trường Đại học Kinh Tế (Đại
học Đà Nẵng) đã kí kết thỏa thuận chương trình chuyển tiếp với các trường đại
học nước ngoài, như: Đại học Keuka, Đại học Towson, Đại học Bang Sealte
(Hoa Kỳ), Đại học Newcatle, Đại học Hull (Anh), Đại học khoa học ứng dụng
Saxion (Hà Lan), Đại học Massey (Newzealand), Đại học QUT (Úc)...
Học phí và chính sách học bổng: Xem chi tiết tại đây.

Xem thông tin về chương trình học chuyển tiếp nước ngoài ngành QTTC: Tại đây
Xem thông tin về đề cương các môn học trong chuyên ngành: Tại đây
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