ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: Tài chính – Ngân hàng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Mục tiêu chung
Chương trình trang bị cho học viên những kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong
lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhất là những kiến thức về nghiệp vụ và quản trị ngân
hàng, giúp cho sinh viên có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản trị và
thực hành các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng. Đặc trưng nổi bật của
chương trình là nội dung kiến thức tương thích ở mức độ cao với các chương trình
đào tạo cùng chuyên ngành ở các nước tiên tiến. Ngoài ra, chương trình còn trang bị
cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, về hoạt động kinh doanh
trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tạo dựng nền tảng cho sự thành công và phát
triển nghề nghiệp trong tương lai.
Kiến thức; kỹ năng; hành vi, thái độ
Kiến thức
Có trình độ chuyên môn cao thể hiện ở việc nắm vững những kiến thức chuyên
môn ở trình độ nâng cao, vừa có tính hiện đại vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam;
thành thạo các kỹ năng quản trị ở trình độ cao trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
- Bổ sung, cung cấp những kiến thức nâng cao đối với những kiến thức đã được
học ở bậc đại học.
- Tăng cường những kiến thức có tính chất liên ngành hoặc được tiếp cận dưới
góc độ liên ngành, tạo tiềm năng cho người học có thể phát triển kỹ năng nghiên cứu
cũng như để giải quyết công việc chuyên môn của mình có hiệu quả, tránh cách nhìn
phiến diện, cục bộ.
- Cập nhật những nghiên cứu mới nhất trong những lĩnh vực thuộc chuyên ngành
Tài chính và Ngân hàng.
Kỹ năng
- Kỹ năng nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học Tài chính và Ngân hàng
nói riêng.
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- Tạo những nền tảng cần thiết để người học có khả năng thích ứng nhanh chóng
đối với quá trình hội nhập đang ngày càng gia tăng.
- - Có đủ năng lực để làm công tác quản lý ở các tổ chức tài chính hoặc làm
công tác nghiên cứu hoặc giảng dạy ở các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp
thuộc chuyên môn tài chính - ngân hàng.
Hành vi, thái độ
- Tôn trọng và chấp hành pháp luật của Nhà Nước, nội quy, quy định của Nhà
trường;
- Làm việc và học tập với tinh thần kỷ luật cao.
- Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công
việc;
- 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
Trình độ năng lực của học viên đạt được ở mức tương đương cấp B1 – Khung
chung châu Âu (Common European Framework – CEF).
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