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Thông tin tong quát
1. Ngành dào t?o

: Tài chInh - Ngân hang

2. Ngành dào to ting Anh

: Finance — Banking

3. Mângành

:7340201

4. TrInh do dào tao

: Di hc

5. Hinh thirc dào tto

: ChInh quy, tp trung

6. Thai gian dào to

: 4 nàm

7. Kh6i hxcmg kin thüc toàn khóa (tng s tin chi): 134 tin chi
8. Van bang t& nghip

II.

Myc tiêu dào t3o

1.

Mçtc tiêu chung

: Cir nhân
r

Dào to cir nhân ngành Tài chInh - Ngan hang có phrn chat chinh trj, thirc trách
thim di vri xä hi, sirc khöe, kin thi'rc và näng 1irc chuyên mon trong linh virc ngành
Tài chinh - ngân hang d phát trin ngh nghip và ban than trong bi cãnh hi nhp và
phát trin cüa dt nithc.
Chrnmg trInh có 2 chuyên ngành, bao gm: Tài chInh và Ngân hang nhm trang bj
các kin thirc và k5' näng chuyên sâu trong tlrng linh vrc.
2.

Myc tiêu cy th

Muc tiêu cu th

Mo tã

Kin thfrc
P01

Trang bj kin thirc nn tang v tir nhiên, xà hQi và con ngui d phic
vii cho phát triên nghe nghip và tr hoàn thin ban than.

Muc tiêu cu the
P02

Mo tã
Cung cp kin thirc I thuy& vã thirc tin thuc !Tnh virc kinh t vá
quán trj; tài chfnh - ngân hang de giãi quyêt các van dê chuyên mon.

K5 nàng

P03

Giüp nguOi h9c phát trin k5' näng nhn thrc, k5' nàng thirc hãnh ngh
nghiép va k5 nãng giao tiêp 1rng xCr can thiêt thuQc linh vrc Tài chInh
- Ngan hang dê th%rc hin cac nhim vii chuyên mon tuong thng vó.i
vj trI nghê nghip.

Mtrc tr chü và trách nhiém

III.

PO4

Dào to näng lirc lam vic dc 1p va theo nhOm trong diu kin lam
vic thay dOi, chju trãch nhirn cánhân, trách nhim vó.i nhóm trong
vic h.róng dan, truyên bá, phô biên kiên th(rc thuQc nganh Tài chInh
- Ngân hang và giám sat ngri khác thirc hin nhim vi.

P05

Giüp ngui h9c xây dirng thüc trách nhim di vci cong dng,
thirc phiic vii dat nirâc và do thrc nghe nghip.

VI trI vic lam sau khi tt nghip
Nguñ h9c sau khi tét nghip cO th lam vic tai nhtng vj trI vic lam sau:
1. Chuyên ngmnh Tài chInh
Ngithi h9c cO th dam nhn nMng v tn vic lam ti cong ty c ph.n chuyên v san

xu.t, kinh doanh. Ngoai ra, hç cOn có th lam vic ti các doanh nghip hot dtng trong
lTnh virc tài chInh, nhu: Cong ty chrng khoán, qu5 du tu, cong ty bão him, cong ty d.0
tu tài chInh:
Vj trI vic 1am 1: Nhân viên phân tIch và dir báo tài chInh.
Vj trI vic 1am 2: Nhân viên du tu tài chInh.
Vj trI vic 1am 3: Nhân viên thm dnh dir an.
Vj trI vic 1am 4: Nhân viên môi giâi và tu vn d&u tir.
Sau khi tIch iQy kinh nghim thirc t và dap l'rng cac diu kin qui c1nh cüa lust pháp
(nu co), ngu?i h9c có th dam nhn các vj trI sau:
- Phii trách nhóm, b phn hoc phOng: Du tix, môi giâi, ttx vn và phãn tIch tài
chInh.
- PhO Giám dOe hoac Giám dOe: Tài chinh, du tu hoc chuyên gia tu v.n tài chInh
dôc lap.
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2. Chuyên ngành Ngân hang
Sau khi tt nghip, ngithi h9c có th dam nhn nhüng vj trI vic lam sau ti các
phông giao djch, chi nhánh cüa các ngân hang:
- Vi trI 1: Giao dich viên.
-

Vj trI 2: Chuyên viên khách hang cá nhânlkhách hang doanh nghip/chuyên viên
tii vn.

-

Vj trI 3: Chuyên viên thanh toán quôc tê.

-

Vj trI 4: Chuyên viên kinh doanh ngoi hi.

Ngoài ra, ngui h9c cOn có th dam nhn vj trI là chuyên viên tu vn tai các TCTD
phi ngân hang nhu cOng ty báo him, cong ty tài chInh, cong ty chirng khoán, cong ty bt
dng san.
Sau khi tIch lily kinh nghim thrc t và dáp irng các diu kin qui dnh cüa 1ut pháp
(nu co), ngthi hoc có th dam nMn các vj trI sau ti các phông giao djch, chi nhánh cüa
cãc ngân hang:
- Kim soát viên.
-

Lãnh do các phOng!ban chiirc näng trong ngân hang.
Phó giám dcIgiam dc phông giao djch, chi nhánh.

IV.

Chun du

Chun

Môtã

dan ra
Kin thfrc
PLO1

Co các kin thirc ca bàn v toán, tin hoc va khoa hoc tu nhiên d phân tIch và
giãi quyêt các van dê phát sinh trong cong vic và cutc song.
CO cãc kin thCrc ca bàn v chinh trj, pháp luat, kinh th va khoa hçc xà hOi,

PLO2

nhân van cho vic giãi thich, phân tich nhffng vn d trong cOng vic và cuc
song.

PLO3
PLO4

Ap dicing các kin thrc thuc 1mb vvc kinh t và quãn trj phü hgp vâi nganh.
Lra ch9n các kin thüc thuc lTnh vrc k toán, tài chInh, ngân hang trong
viêc van dung, giãi quyêt các van dê chuyên mon.
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Chuân
Môtã

dâu ra

Phân 1oi cac kin thc chuyên nganh trong vic vn ding, giãi quyt các vn

PLO5

d chuyên sau thuc !inh vrc tài chInh doanh nghip hoc ngân hang.
Ap ding các kin thirc b trçi trong vic vn ding, giãi quy& các vn d

PLO6

chuyên mon.

K nàng
Co k näng nhn thic va giãi quy& vn d chuyên mOn phüc tp trong Iinh

PLO7

vixc tài chInh, ngân hang.
Co k5 näng thirc hành ngh nghip trong linh virc chuyên nganh Tài chInh —

PLO8

Ngan hang
Co k5' näng giao tip hiu qua va lam vic trong môi tnrng hOi nhp.

PLO9

Nang h!c tj chü và trách nhim
PLO1O

Co näng 1irc lam vic dc !p và lam vic theo nhóm.

PLO 11

CO näng lrc t chcrc thrc hin cOng vic vâ h9c hOi, phát trin ban than

PLO 12

Co

V.

thirc trách nhim và do dác ngh nghip

D6i tirqng tuyn sinh

Thirc hin theo D an tuyn sinh hang näm cüa Trithng.
VI.
1.

Quy trInh dào tao, diu kin tt nghip
Quy trInh dào to

Chuang trinh thirc hin theo Quy ch dào to di h9c h chInh quy theo h thng tin
chi hin hânh và Quy djnh v dào to cht lucmg cao trInh d Di h9c hin hành cüa
Trithng Di h9c Ma Thành ph H ChI Minh.
2.

Diu kin tt nghip
Sinh viên dtrçc Cong nhn t6t nghip khi hi dü các diu kin duccc quy djnh bai Quy

ch dào tao dai h9c h chInh quy theo h thng tin chi hin hành và Quy dnh v dào tao
ch.t hrçing cao trInh do Dai h9c hin hành cüa Tmông Dai h9c M Thành ph Hè Chi
Minh.

VII.

Cách thfrc dánh giá

Chucmg trInh sir ding thang dim 10 d dánh giá mon hoc, quy t.xGng dung sang
dim chü và thang dim 4 theo Quy ch dào to dti h9c h chInh quy theo h théng tin
chi hin hành cña Tnthng Dti h9c MO' Thành ph Hè Chi Mirth.
VIII.
1.

Ni dung chirong trInh
Cu truic chffmng trinh
S tin chi

STT

Câu trüc CTDT
Tong so Bat buoc

1. Kiên thuc giáo dic di ctro'ng

56

41
11

Tu'
chon
15

1.1

LjluánchInhtri

11

12

Kiê'n thic kinh t luát và khoa hoc xã hói —
nhán van

6

6

1.3

Kién thic toán, tin hoc và khoa hoc tir nhiên

9

9

1.4

Ngogingi?

30

30

1.5

Giáo duc th cMt

3

1.5

1.6

Giáodycqucphông—anninh

8

8

2. Kin thfrc giáo due chuyên nghip

68

39

T lé

41.8%

1.5

29

21

Kié'n thi'c co' sdifkhái ngành, nhóm ngành,
nganh)

18

18

2.2

KiéCn t/ilrc ngành

21

21

2.3

Kient/ilrcchuyenngành

23

23

2.4

Kièn thic b tro'

6

6

3. Thirc tp và KhOa man tt nghip (hoc mon
thay the)

10

4

3.1

Thirctaptátnghip

4

4

3.2

Khoá luan tat nghip

6

6

3.3

Monthaythé

6

6

6

50.8%

7.4%
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134

Tong cong

2.

Ni dung chu'ong trInh

Ten mon hoc
(Tieng Vit/Tieng Anh)

STT

1
a)

2.

b)

Ma mon
hQc

Kiên thuc gião dic di ctro'ng

Ly luân chInh tn

Khôi lu'qng
kiên thtrc
L
thuyét

Thrc
hành

42.5

13.5

10.5

0.5

Tri& hoc Mac - Lenin
Marxist—Leninist phylosophy

P0L11304

3

Kinh t chInh tn Mac — Lenin
Marxist — Leninist Political Economics

P0L11205

2

Chü nghia Xã hi khoa h9c
Scientific Socialism

P0L11206

2

Lich sir Dang Cong san Vit Nam
History of Vietnamese communist party

P0L11207

2

Tij tisOiig H ChI Minh
Ho Chi Minh's Ideology

P0L11208

1.5

Kin thfrc kinh t, lut, khoa h9c xa hi Va nhân van

Ghi
chu

0.5

6

Ch9n trong danh miic các mon h9c sau:
3

Khoa hQc xã hói nhán van
5.

Tam l' h9c di cirong
Introduction Psychology

S0C16302

3

6.

Xã hOi hc di cixclng
Introduction to Sociology

S0C16301

3

AnsinhxähOi
Social Welfare

SWOR63OI

3

Dai cuung van boa Vit Nam
Vietnamese Culture

VIET63O1

3

8.

fl
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Ten mon hoc
(Tiêng Vit/Tiêng Anh)

Ma mon
hQc

Djnh hu'O'ng ngh nghip và k5 nãng h9c
tp
Career Orientation and Academic Skills
Training

EDUC63O1

STT

L
thuyt

Thirc
hành

3

Pháp lut dai cuang
Introduction to Law

GLAW63O1

3

L lun nhà nuâc và pháp luat
Theories of State and Law

BLAW63O1

3
6

3

Toán, logic hQc, khoa hQc tr nhiên và rnói trtrông

4

2

Giãitich
Analytics

MATH63O1

2

1

12.

Xác su.t vâ thing kê
Probability and Statistics

MATH63O3

2

1

13.

Hóa dai cuong
General Chemistry

CHEM63O1

2

1

14.

Con ngui va môi trng
Human Environmental Interaction

B10T6301

2

1

2

1

c)

Ghi
chu

3

Pháp lu2t

10.

Kh 6i lu'çrng
kin thu'c

KMn tlzá'c todn, tin h9c và khoa h9c 4r nhiên
Ch9n trong danh mic các mon hpc sau:

Tin hQc
15.

Tin hoc dai cuang
Information Technology Basics

COMP63O1

2

1

16.

Tin h9c üng diing
Applied Computer Science

C0MP6302

2

1

20

10

d)

TilngAnh (hocngoqingfrphy)
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STT

Ten mon hoc
(Tiêng Vit/Tiêng Anh)

Ma mon
hoc

Khôi Itrqng
kiên thuc
L
thuyt

Thtrc
hành

17.

TingAnhnângcao 1
Academic English 1

GENG1339

2

1

18 •

TingAnhnangcao2
Academic English 2

GENG134O

2

1

19

Ting Anh nâng cao
Academic English 3

GENG1341

2

1

20 •

Ting Anh nâng cao
Academic English 4

GENG1342

2

1

21.

Ting Anh nâng cao
Academic English 5

GENG1343

2

1

22.

Ting Anh nâng cao 6
Academic English 6

GENG 1344

2

1

23.

Ting Anh nâng cao
Academic English 7

GENG 1345

2

1

24.

Ting Anh nâng cao 8
Academic English 8

GENG1346

2

1

25.

Ting Anh nâng cao
Academic English 9

GENG1347

2

1

26.

Ting Anh nâng cao 10
Academic English 10

GENG1348

2

1

e)

Ghi
chñ

3

Giáo due th chit
Bt buôc

27.

Giáo duc th chat 1
Physical Education 1

PEDUO2O 1

1.5

Giáo dc th chit 2: Chn 1 trong các mon sau day:
28.

GDTC2 — Bong chuyn
Physical Education 2 — Volleyball

PEDUO2O2

1.5

29.

GDTC2 — Bong dá

PEDUO2O3

1.5
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Ten mon hoc
(Ting Vit/Ting Anh)

Ma mon
h9c

Khôi luçnig
kiên thtrc
L
thuyt

Thrc
hành

Ghi
chu

Physical Education 2 — Football

30.

GDTC2 — CAu lông
Physical Education 2 — Badminton

PEDUO2O4

1.5

31.

GDTC2 — VO thuât
Physical Education 2 — Martial Art

PEDUO2OS

1.5

32.

GDTC2 — Bong bàn
Physical Education 2 — Table Tennis

PEDUO2O6

1.5

GDTC2 — Boi 191
Physical Education 2 — Swimming

PEDUO2O7

1.5

GDTC2—BOngr
Physical Education 2 — Basketball

PEDUO2O8

1.5

34.
1)

Giáodicqu6cphàng—anninh
Giáo diic quc phOng và an ninh: DuOng
li quc phông và an ninh cüa Dãng Cong
san Viêt Nam
Nation Defense and Security Education:
National Defense and Security Lines of
the Vietnamese Communist Party

36.

Giáo dic quc phOng và an ninh: Cong
tác quc phOng và an ninh
Defense and Security Education: Defense
and Security Work
Giáo diic quc phông và an ninh: Quân sr
chung
Defense and Security Education: General
Military

38.

Giáo ditc qu6c phOng và an ninh: K
thuât chin du bô binh va chin thuât
Defense and Security Education: Infantry
Fighting Techniques and Tactics

5

DEDUO3O1

3

DEDUO2O2

2

3

DEDUO1O3

1

DEDUO2O4

2

9154

STT

Ten mon hoc
(Ting Vit/Ting Anh)

Ma mon
h9c

Kh 6i lu'qng
kiên thuc
Ly
thuyt

Thijc
hành

48

20

Kién thá'c co' sã (khi nganh, nhóm ,igành, ngdnh)

14

4

Dai s tuyn tInh
Linear Algebra

MATH63O2

2

1

40.

Phixong pháp nghiên c(ru
Research methods

EDUC63O3

2

1

41.

Kinh th vi mô 1
Microeconomics 1

EC0N6302

3

42.

Kinh tê VI mô 1
Macroeconomics 1

EC0N5303

3

43.

Thóng kê cho kinh t và tài chInh
Statistics for business and financial
economics

FINA63O1

2

1

Nguyen I k toan
Principles of Accounting

ACCOS3O1

2

1

14

7

2
a)

b)

46.

48.

50.

Kiên thtrc giito dic chuyên nghip

Kiénthá'cnganh
K toán tài chInh 1
Financial Accounting 1

ACCO63O1

2

1

Tin t và Ngan hang
Money and Banking

F1NA6307

2

1

Thj trlxng tài chInh
Financial Markets

Fll'TA5303

2

1

Tái chInh doanh nghip 1
Corporate Finance 1

F1NA5304

2

1

Thj trlr&ng tái chmnh phái sinh
Derivatives markets

F1NA5305

2

1

Phân tfch báo cáo tài chInh

F1NA6309

2

1

Ghi
chit

STT

Ten mon hoc
(Ting Vit/Ting Anh)

Ma mon
h9c

Khôi hrçrng
kiên thuc
L
thuyt

Thtyc
hành

2

1

16

7

Ghi
chü

Financial Statement Analysis

51.

c)

Ngân hang thuang mi
Commercial banking

FINA63 12

Kiln thá'c chuyên nganh (Sinh viên chQn 1 z'rong 2 chuyên
nganh sau)
Chuyên ngành Tài chInh

52.

Tài chInh quôc te
International Finance

F1NA5308

2

1

Quãn l danh muc daU tu
Portfolio Management

F1NA5 309

2

1

Tài chInh doanh nghip 2
Corporate finance 2

F1NAS31O

2

1

55.

Luât Cong '
Law on corporation and partnership

BLAW62 15

2

56.

Phân tIch và cthu tu tài chInh
Financial Investment and Analysis

FINAS3 11

2

1

Kim toán I
Auditing 1

ACCO63 18

2

1

58.

K toán quãn tr
Accounting Management

ACC05326

2

1

59.

Phân tIch và djnh giá doanh nghip
Firm valuation

FINAS312

2

Chuyen nganhNgan hang

52.

Thanhtoánquct
International Payment

F1NA5313

16

7

2

1

11 I 5 4

Ten mon hoc

STT

(Tieng Vit/Ting Anh)

Ly
thuyt

Thic
hành

FThA63 19

2

1

F1NA6320

2

1

FThA5316

2

1

Luât ngân hang
Banking Law

BLAW62O8

2

0

K toán ngân hang
Bank accounting

ACC06312

2

1

Quãn trj Ngân hang thuo'ng mi
Commercial Banking Management

F1NA6304

2

1

FINAS3 18

2

1

Kiln lh ác b trot

4

2

Twchon

4

2

BADM63 17

2

1

BADM63 18

2

1

BADM63O4

2

1

Marketing ngân hang
Marketing in banking
ThAm djnh tin ding
Credit Appraisal
55.

56.

58.

Kinhdoanhngoihi
Foreign exchange trading

Tâi chInh cá nhân
Personal Finance
d)

60.

61.

62.

Ma mon
hQc

Khôi Itrçrng
kin thu'c

Van hóa doanh nghip
Corporate Culture
Quãn trj sr thay di
Change Management
Hành vi t chi'rc
Organizational Behavior

63.

Quán trj nhân lirc
Human Resource Management

BADM63 19

2

1

64.

Phát trién cQng dong
Community Development

SW0R6302

2

1

65.

Hi nhp kinh t khu virc Dông Nam A

SEAS63OI

2

1

Ghi
chu

12
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STT

Ten mon hoc
(Tieng Vit/Tieng Anh)

Ma mon
hQc

Kh6i ltrcyng
kin thu'c
Ly
thuyêt

ThI!c
hành

Ghi
chu

Economic Integration in Southeast Asia
66.

Quan he cong chUng
Public Relations

BADM632O

2

1

67.

Thucing mi din tu
E — commerce

BADM63O3

2

1

68.

H thng quán l ngun lirc doanh nghip
Enterprise Resource Management System

MISY63O1

2

1

69.

Quàn tn quan h khách hang
Customer Relationship Management

BADM63O9

2

1

70.

Kim soãt nôi bô
Internal Control

ACC06313

2

1

71.

Quán tn hoc
Princips f Management

BADM53O1

2

1

TA

72.

Marketing can bàn
Principles of Marketing

BADM5335

2

1

TA

3 Thc tp & khóa 1un tt nghip (hoc h9c mon thay th)

6

4

Thuc tap t& nghip
Internship Report

FINA64O1

KhOa luân tt nghip
Bachelor Thesis

FINA66O1

4

6

Hoc 2 mon h9c thay thkhóa luin tát ngh4p (frong sE
mOn 4ch9n chuyên nganh)
Chuyên nganh Tài chInh

76.

4

2

Quàn trj rüi ro tài chInh
Financial Risk Management

FINA53 19

2

1

K toán quc t I
International Accounting 1

ACC06321

2

1

13 I

54

Ten mon hoc
(Tiêng Vit/Ting Anh)

STT

Ma mon
hoc

Kh6i hrçng
kiên thtrc
Ly
thuyt

Thrc
hành

77.

He thng thông tin k toán 2
Accounting Information System 2

ACC06308

2

1

78.

Muabánvasapnhpdoanhnghip
Merger and Acquisition

F1NA5320

2

1

4

2

2huyên ngành Ngân hang

76.

78.

Ngan hang trung uong
Fundamentals of central banking

F1NA6305

2

1

Quân trj rüi ro ngân hang
Bank Risk Management

F1NA6306

2

1

Nganhangduftr
Investment Banking

F11NA5323

2

1

Thi& lap và thAm dinh du an du tu
Project Appraisal

EC0N5304

2

1

96.5

37.5

Tong cong:

IX.

Ghi
chü

Ké ho3ch giãng dy (Dir kiên):
1.

STT

Cli uyên ngành Tài chInh

Ten mon hoc

Ma mon hoc

Khi hrçrng
thfrc
(LT, TH, Tir hoc)

Gh
C U

HOC KY 1
1

Trit hoc Mac - Lenin

P0L11304

3(3,0,6)

2

Ting Anh nâng cao 1

GENG1339

3(2,1,5)

3

Ting Anh nâng cao 2

GENG134O

3(2,1,5)

4

Mon Ur chon 1 (Tin hoc)

3

Mon tr chon 2 (Toán, logic hQc, và
khoa hQc tr nhiên và môi tnrôi'zg)

3

14

I

54

HQCK'(2
I

TingAnhnangcao3

GENG1341

3(2,1,5)

2

Ting Anh nâng cao 4

GENG1342

3(2,1,5)

4

Mon tir chn 3 (Toán, logic hoc, và
khoa hQc tir nhiên và rnoi trttôi'zg)

3

Mon tir ch9n 4 (Pháp Iut)

3

GDQP và AN: Dixâng1i QP và AN
cua Dang C9ng san Vit Nam

DEDUO3O1

3 (3,0,6)

6

GDQP và AN: Cong tãc quc phông V
an ninh

DEDUO2O2

2 (2,0,4)

7

GDQPvaAN: Quânschung

DEDUO1O3

1(0,1,1)

8

GDQPva N: KS' thut chin du bt
binh va chien thuat

DEDUO2O4

2 (0,2,2)

9

Giáo diic th chit 1

PEDUO2O1

1.5(0,1.5,1.5)

HQCKY3
1

Mon ti.r chon 5 (Khoa h9c xA hôi
nhân van)

2

Phixcmg pháp nghien ci.ru

3
EDUC63O3

Mon ti.r chon 6 (Chon 1 mon hoc b
trG ha chon 1)
4

Ting Anh nâng cao 5

3(2,1,5)
3

GENG1343

3(2,1,5)

P0L11205

2(2,0,4)

HOC KY 4
1

Kinh t chInh trj Mac - Lenin

2

Nguyen 1' k toãn

ACCO53O1

3(2,1,5)

3

Ting Anh náng cao 6

GENG1344

3(2,1,5)

4

Ting Anh nâng cao 7

GENG134S

3(2,1,5)

5

Kinh t vi mô 1

EC0N6302

3(3,0,6)

6

Mon tir ch9n 7 (Giáo diic thá ch.t)

1.5(0,1.5,1.5)

HOC KY 5
1

Chü nghia xa hOi khoa h9c

P0L11206

2(2,0,4)
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2

Dai s tuyn tinh

MATH63O2

3(2,1,5)

3

Kinh th Vi mô 1

EC0N5303

3(3,0,6)

4

Ting Anh nâng cao 8

GENG1346

3(2,1,5)

5

Ting Anh nâng cao 9

GENG 1347

3(2,1,5)

HQCKY6
1

Ljch sCr Dãng CQng san Viêt Nam

P0L11207

2(2,0,4)

2

Thj tnr6ng tãi chInh

F1NA5303

3(2,1,5)

3

Tin t va Ngan hang

F1NA6307

3(2,1,5)

4

Ting Anh náng cao 10

GENG1348

3(2,1,5)

5

K toán tài chinh 1

ACCO63O1

3(2,1,5)

HQCK'(7
1

Ti.r ti.r&ng H ChI Minh

P0L11208

2(1.5,0.5,3.5)

2

Thj tnthng tài chmnh phái sinh

F1NA5305

3(2,1,5)

3

Thng ké cho kinh th vã tài chInh

FINA63O1

3(2,1,5)

FINA63 12

3(2,1,5)

Mon tir ch9n 8 (Chpn 1 mon h9c b
tra ha chon 2)
5

Ngân hang throng mai

HQCK'Y8

-

1

Tài chInh qu6c th

F1NA5308

3(2,1,5)

2

Tài chinh doanh nghip 1

F1NA5304

3(2,1,5)

3

Phân tIch báo cáo tài chInh

F1NA6309

3(2,1,5)

4

K toán quãn trj

ACC05326

3(2,1,5)

5

Phân tIch va du tu tài chInh

F1NA5311

3(2,1,5)

HOC KY 9
1

Kim toán 1

ACC06318

3(2,1,5)

2

Phân tIch va djnh giá doanh nghip

F1NA5312

3(2,1,5)

3

Quân 1 danh muc du tu

F1NA5309

3(2,1,5)

4

Lust Cong ty

5

Tài chInh doanh nghip 2

BLAW621S

2(2,0,4)

FINAS31O

3(2,1,5)

F]INA6401

4(0,4,4)

FINA66O1

6(6,0,12)

HOC KY 10
Thirc tp tht nghip

1

HOC KY 11
Khóa 1un t& nghip

1

Mon hQc thay thé khóa lun tt nghiêp (mOn t chçrn chuyên ngành Tài
chInh doanh nghip)
Mon thay th 1
Mon thay th 2

2.

STT

Chuyên ngành Ngân hang

Ten mon hoc

Ma mon hoc

Khôi hrqng kién
thtrc
(LT, TH, Tu hQc)

Ghi
chu

HQCKY1
1

Trit hoc Mac - Lenin

P0L11304

3(3,0,6)

2

TingAnhnangcao 1

GENG1339

3(2,1,5)

3

Ting Anh nâng cao 2

GENG134O

3(2,1,5)

4

Mon tu chon 1 (Tin hoc)

3

Mon t1r chon 2 (Toán, logic hQc,
khoa hQc tw nhiên và mOi trzr&ng)

3

HQCKY2
1

Ting Anh nâng cao 3

GENG1341

3(2,1,5)

2

Ting Anh nâng cao

GENG1342

3(2,1,5)

Mon tu chon 3 (Toán, logic hQc,
khoa hQc ty nhiên và mOi trtthng)
17
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4

Mon tir ch9n 4 (Pháp 1ut)

5

GDQP và AN: Dithng lii QP và AN
.
cua Dang Cçng san Viçt Nam

DEDU001

(i3O,6)

6

GDQP và AN: Cong tác quôc phOng và
an ninh

DEDUO2O2

2 (2,0,4)

7

GDQP và AN: Quân sr chung

DEDUOIO3

1(0,1,1)

8

GDQP và AN: K5 thuât chin du bô
binh va chien thuat

DEDUO2O4

2 (0,2,2)

9

Giáoducthcht 1

PEDUO2O1

1.5(0,1.5,1.5)

HOC KY 3

1

Mon tix chon 5 (Khoa hoc xã hôi
nhân van)

2

Ting Anh nâng cao 5

GENG1343

3(2,1,5)

3

Phi.rcing pháp nghiên ciru

EDUC63O3

3(2,1,5)

3

Mon ti.r chon 6 (Chon 1 mon hoc b
tro liia chon 1)

3

HOC KY 4
1

Kinh t chInh trj Mac - Lenin

2

P0L11205

2(2,0,4)

Nguyen I k toán

ACCOS3O1

3(2,1,5)

3

Ting Anh nâng cao 6

GENG1344

3(2,1,5)

4

Ting Anh nâng cao 7

GENG134S

3(2,1,5)

5

Mon tir ch9n 7 (Giáo duc th chat)

6

Kinh th vi mô I

1.5(0,1.5,1.5)
EC0N6302

3(3,0,6)

P0L11206

2(2,0,4)

MATH63O2

3(2,1,5)

HOC KY 5
1

Chü nghia xã hti khoa h9c

2

Dai s tuyn tInh
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3

Kinh t VT mô 1

EC0N5303

3(3,0,6)

4

Ting Anh nang cao 8

GENG1346

3(3,0,6)

5

Ting Anh nâng cao 9

GENG1347

3(3,0,6)

HOC KY 6
1

Ljch sCr Dang Ctng san Viêt Nam

P0L11207

2(2,0,4)

2

Th truO'ng tài chInh

F1NA5303

3(2,1,5)

3

Tin t vã Ngân hang

F[NA6307

3(2,1,5)

4

Ting Anh nâng cao 10

GENG 1348

3(3,0,6)

5

K toán tài chInh 1

ACCO63O1

3(2,1,5)

HQCKY7
1

Tu tixâng H ChI Minh

P0L11208

2(1.5,0.5,3.5)

2

Thj tru&ng tai chInh phái sinh

F1NA5305

3(2,1,5)

3

Thng kê cho kinh t va tài chInh

FINA63O1

3(2,1,5)

F1NA6312

3(2,1,5)

Mon tu chon 8 (Chon 1 mon hoc bi
tra lisa chon 2)
5

Ngan hang thisong mi

HQCKY8
1

Tài chInh cá nhân

FINAS3 18

3(2,1,5)

2

Marketing ngân hang

F1NA6319

3(2,1,5)

3

Phân tIch báo cáo tai chinh

Fll'4A6309

3(2,1,5)

4

Thanh toán quc th

F1NA5313

3(2,1,5)

5

Tài chInh doanh nghip 1

F1NA5304

3(2,1,5)

HOC KY 9
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I

K toán ngân hang

ACC06312

3(2,1,5)

2

Kinh doanh ngoi hi

F1NA5316

3(2,1,5)

3

Quãn trj Ngân hang thi.xong mi

F1NA6304

3(2,1,5)

4

Lust Ngan hang

BLAW62O8

2(2,0,4)

5

Thm djnh tin diing

F1NA6320

3(2,1,5)

F1NA64O1

4(0,4,4)

FINA66O1

6(6,0,12)

HOC KY 10
I

Thirc tp t& nghip

HQC KY 11
1

Khóa 1un t& nghip

Mon hQc thay the' khóa lu2n to't nghip (mOn tc chQn chuyên ngành Tài
chInh doanh nghip)
Mon thay th 1
Mon thay th 2

X.
XI.

Ma trn các mon hQc và k nAng
Hir&ng dn thiyc hin chirong trInh

XII.

Mo tä mon hoc

Mon hoc: Trit hoc Mac — Lenin
MA mon hoc: P0L11304

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Khong
Mo tâ torn tht: Trit hçc Mác-Lênin là mt trong ba b phn c.0 thành cüa Chü
nghia Mác-Lênin — mon hpc bt buc trong chrnng trInh dào to cüa khi di hc trong
cA niiic.
Trit h9c Mác-Lênin là nhctng nguyen 1 trit h9c co bàn do C.Mác, Ph.Angghen
và V.I.Lênin vi& nên trên co s k thra sang to và phát trin tinh hoa trit h9c nhAn 1oi,
tang kt thirc tin và trI tu th?ii dai; là th giâi quan duy 4t khoa hQc vA phiicing pháp
1un bin chirng, each mng; là nhting quy 1u.t chung nht cüa sr vn dtng và phát trin
cüa th giOi nói chung và sr v.n dng và phát trin cCia xA hi nOi riêng.
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nghia phuong pháp 1un sâu sc duçic rut ra tr vic nghiên ciiru Trit h9c Mac-

Lenin có giá trj djnh huóng dung d.n cho mçi hoat dng nhn thüc và thirc tin cüa con
ngthYi.

Mon hoc: Kinh t chInh tn Mac

-

Lenin

Ma mOn hoc: P0L11205

S tin chi: 2

Diêu kin tiên quyt: Không
Mo tà torn tt: Ni dung chuang trInh gm 6 chuo'ng: Trong do, chirong 1 bàn v
di tuçlng, phuong pháp nghiên ciru và chirc näng cüa kinh t chInh trj Mac Lenin. Ti'r
-

chrnng 2 dn chuang 6 trInh bay ni dung ct lOi cüa kinh t chInh trj Mac Lenin theo
-

muc tiêu cüa mon h9c. Cii th các vn d nhu: Hang boa, thj truông và vai trô cüa các chü
th trong nn kinh t thj tnthng; San xut giá trj th.ng du trong nn kinh t thj tnrng;
Canh tranh và dc quyn trong nn kinh t thj trithng; Kinh t thj trithng djnh hithng xã
hi chit nghia và các quan h igi Ich kirih t

a

Vit Nam; Cong nghip hóa, hin di hóa

và hi nhp kinh t quc t cüa Vit Nam.

Mon h9c: Chü nghia xa hi khoa hçc
Ma mon h9c: P0L11206

S tIn chi: 2

Diu kin tiên quyt: Trit h9c Mac Lenin, Kinh t chInh trj Mac
-

-

Lenin

Mo tã torn tat: Mon h9c chü nghTa xä hi khoa h9c là mt trong ba b phn hçip
thành cUa chñ nghTa Mac Lenin, là kt qua cüa sir vn diing th giâi quan, phuong pháp
-

1un trit h9c Mac Lenin và nhftng h9c thuyt cüa kinh t chInh trj Mac Lenin vào vic
-

-

nghiên ciru quy 1ut tt yu cüa si,r ra dà'i hInh thai kinh t xã hôi cong san chü nghia;
nhüng vn d chInh trj xã hi có tInh quy lust trong tin trInh cách m1ng xà hi chü
-

nghia trên th giâi và trong d?i sng hin thirc a Vit Nam hin nay.

Mon h9c: Lch sfr Bang Cong san Vit Nam
Ma mon hoc: P0L11207

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt: ChU nghia xã hii khoa h9c
Mo tã torn ttt: Mon h9c trang bj cho sinh viên sir hiu bit v di tuçlng, miic dIch,
nhim vu, phuong pháp nghiên cüu, h9c tp mOn Ljch si~ Dãng Cong san Vit Nam

Va

nhüng kin thuc co bàn, c& lOi, h thng v sr ra dai cüa Dáng (1920 1930), qua trinh
,
,,,1
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Dãng lãnh dto cuc du tranh giành chInh quyn (1930 - 1945), lãnh dao hai cuc kháng
chin chng thirc dan Pháp và d quc M5' xâm luoc, hoàn thânh giài phong dan tc, thng
nht dt n'Lthc (1945 - 1975), lãnh dao cá nithc qua d len chü nghia xã hi và tiên hành
cong cuôc di mOi (1975 - 2018). Qua do khng dnh các thành cOng. nêulên các han chê,
tng kt nhüng kinh nghim v sir lãnh dto each mang cüa Dãng d giüp ngithi hc nâng
cao nhn thc, nim tin di vi Dãng và khâ nãng vn ding kin thiirc dã h9c vào thirc tién
cong tác, gop phn xây dirng và bâo v T quc Vit Nam xà hii chü nghTa.

Mon h9c: Tir tir&ng H ChI Minh
Ma mon hoc: P0L11208

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt: ChU nghi'a xa hi khoa h9c
Mo tã torn tt: Mon h9c tr tuO'ng H ChI Minh dixcic t chirc giãng day cho sinh
viên näm thr hai cüa chuong trinh dào tao Dai h9c. Mon hQc trang bj cho sinh vién nh&ng
kin thCrc v ni dung quan dim cüa H Chi Minh v nhCtng vn d cci bàn cüa cách mang
Vit Narn; V Dàng Cong san và nhà nuOc Vit Narn; V dai doàn kt dan tc và doàn
kt quc t; V van hóa, dao due, con ngui, trong do nti dung c& IOi là dc 1p dan tc
g.n 1in vci chü nghia xã hi.
Qua mon h9c nay sinh viên duçic nâng cao bàn linh chInh trj, yêu cuOc, trung thành
vOi miic tiêu, 1 ttthng dc 1p dan tc gân li&n chü nghia xa hi; thy duçic trách nhiêrn
cüa bàn than trong vic h9c tip, rèn 1uyn d gop phn và xây dirng và bào v T quc.

Mon h9c: Tam 1 hQc di ctro'ng
Ma mon hoc: S0C16302

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tt: Mon Tarn i h9c di ciio'ng là mOn h9c nn tang cung cp các kin
thuc co bàn v tam i cho sinh vien. Mon nay së giüp sinh viên hiu duqc di trgng,
phuong pháp nghiên ciru cüa tam i h9c di cuang; bàn chit cüa các hin tuçng tam 1;
các khái nim và thut ngü cci bàn trong tam l h9c cilng nhu phn nào l giâi duqc co s
thn kinh cña các hin tuqng tam i. Dày là mon hQc tiên dé truâc khi sinh viên tip cn
vói khéi kin thuc chuyên ngành.

Mon h9c: Xã hi h9c d3i ctro'ng
22
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Ma mon hoc: S0C16301

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
MO tà torn t.t: Day là mOn h9c du tién cüa ngành Xa hi h9c. Mon h9c nay cung
cp mt sé khái nim ca bàn cüa XHEL Sinh viên phài h9c mon nay truóc khi bt du các
mOn có tInh l thuyt nhu LSXHH, L thuyt xã hi hçc duang di và các mOn phi.rang
pháp nghiên cüu.

Mon hoc: An sinh xa hôi
Ma mOn hoc: SW0R6301

Sé tin chi: 3

Diu kin tién quyt:
MO tã torn tat: Mon h9c cung cp cho ngilài hQc các kin thirc Ca s d cO th h9c
tt các mOn chuyên ngành nhii CTXH cá nhân, CTXH nhóm, Phát trin cong dng,... Mon
h9c d cp v h thng an sinh xa hi trên th giâi và ti Vit Nam dng th?yi cung cp
cách nhln khái quát han, toàn din han, d.y dü hon và khoa bce han d giãi thIch, din
giãi bi cãnh hInh thành mt s vn d xã hi ma xã hi Vit Nam dang di rnt nhu các
vn d cüa nguäi cao tui, nguôi khuyt tat, mi dam, ma tl'ly, nghèo dói, di dan lao &ng,...

Mon hoe: Di clrong van hoá Vit Nam
Ma mOn hoc: VIET63O1

So tIn chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tat: Day là mOn hc du tiên cña ngành Xã hi hoc. Mon hc nay cung
cp mt s khái nim co bàn cUa XHH. Sinh viên phài hc mon nay truâc khi b.t du các
mon có tInh 1 thuyt nhix LSXHH, L thuyt xà hi hc ducmg dai và các mOn phuong
pháp nghiên cru.

Mon hoc: D!nh hu*ng ngh nghip và k nãng hçc tp
Ma mOn hoc: EDUC6301

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn ttt: Mon hc cung cp cho sinh viên nhftng kin thrc co bàn v djnh
huâng ngh nghip và các k5 näng cn thit d hc tp hiu qua ô bc hc di h9c. Ci
th& mOn hc giUp sinh viên dãnh giá sir phü hçp cüa ban than và ngh nghip, hiu và rèn
1uyn nhüng t cht cn thit d thành cOng trong ngh nghip, dng thai chn 1ira dung
2315

dn miic tiêu h9c tip, cling nhu cac mon h9c trong chuong trInh dào tao d có ducic ngh
nghip phü hqp. Ben canh do, mOn h9c trang bj cho sinh viên nhling k näng quan tr9ng
d gilip sinh viên h9c tt trong mOi trIxng h9c thut 0 bc di h9c, bao gm các k5' nãng
mm, cüng nhu các k' nang lien quan dn h9c thut và nghiên cliu khoa h9c, mt boat
dng bt buc cüa SV tham gia hçc tp tai chuong trInh dào tao Ch.t hxng cao cia
Trung DH Mi TPHCM.

MOn h9c: Pháp mat di cuolig
Ma mOn hoc: GLAW6301

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tà torn tat: Mon h9c trInh bay nhüng ni dung co bàn v nhà nuc và pháp lut,
bao gm:
Ngun gc, bàn cht, dac dim cia nhà nirOc, kiu nba niiâc, hInh thirc nba nixâc
va khái quát v cu trüc cia bô may nhà nuOc, chüc näng cia các co quan nba nuc trong
b may Nhà nithc Vit Nam.
Ngun gc, bàn cht, dc dim cia pháp lust, kiu pháp 1ut, hinh thi'rc pháp lut,
quy pham pháp luât, quan h pháp luat, thirc và thirc hin pháp 1ut, vi pham pháp luat,
trách nhim pháp l.
Giâi thiu các ni dung co bàn v h thng pháp luat và các ngành luat trong h
thng pháp luat Viêt Nam: Luat Hành chInh, Luat t tiring hành chInh, Luat Hinh sij, Luat
T tiing hinh sr, Luat Dan sir, Luat T ting dan sir, Luat Lao dng, Luat HOn nhân và gia
dinh và Pháp luat v phOng chng tham nhing.
Pháp luat dai cucmg là mOn hoc b.t buc trong khi kiên thc giáo diic dai cirong
tai Trithng Dai h9c Ma Thành pM H ChI Minh dành cho sinh viên näm thir nhât. Mon
h9c duqc thit k gm 03 tin chi, trong do có 03 tin chi l thuyt (vai tong so tiêt là 45
tit).

Mon h9c: Ly luan Nhà nir&c và pháp luat
Ma mOn hoc: BLAW6301

SO tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt:
Mo tà torn tt: MOn h9c trang bj cho sinh viên nhüng l thuyt v ngun gc, bàn
chat và kiu nhà nrnS'c; chi'rc näng, hinh thüc và b may nba nirâc; ngun gc, bàn cht và
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kiu pháp lut; chtirc näng và hinh thrc cña pháp 1ut; quy pham pháp 1ut; quan h pháp
lut; thüc pháp 1ut; thirc hin và áp diing pháp 1ut; vi pham pháp 1ut và trách nhim
pháp l.
L 1un Nba rnrâc và pháp 1u.t là mon hçc hra ch9n trong khi kin thirc giáo dic
dai cuong dào tao cx nhân ngành Lut h9c và ngành Lut kinh t ti Trtthng Dai h9c M
Thành ph Ho ChI Minh. Mon h9c duçic thit k gm 3 tin chi, vri tng so là 45 tiêt 1
thuyt.

Mon hoc: Giãi tIch
Ma mon hoc: MATH6301

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyêt:
Mo tã torn ttt: MOn h9c duçc t chirc giãng dy trong nàm thir nhât cüa chuo'ng
trInh dào tao Dai hoc. Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nMng kin thurc v ham s&
dao ham, irng ding cUa dao ham, tIch phân, ng ding cUa tIch phân, phung trInh vi phân,
chu6i và ham nhiu bin s.
Mon hc nay rèn 1uyn cho sinh viên k näng tng hçp, phãn tIch, suy lun và giái
quyêt van dê.

Mon h9c: Xác sut và th6ng kê
Ma mon hoc: MATH63O3

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: KhOng
Mo tã tOrn ttt: Mon h9c nay thuc phn kin thrc nên tang, có vai trO cung cap
kin thirc cc bàn v xác suit và thng kê lam co s cho các mOn chuyên ngành và có th
4n diing trong cuc sng. Ni dung mOn h9c giOi thiu các kin thi'rc co bàn v l thuyt
xác suit và thng kê 1rng ding bao gm: xác suit, lust phân phi xác sut cüa bin ngu
nhiên, thng kê rnO tã ,l thuyt mu, uOc krqng tham s& kim djnh giã thuyt và hi qui
tuyn tInh don, và phn mm xi:r l thng kê R a mirc d co bàn.

MOn h9c: Hoá di clrong
Ma mon hoc: CHEM63O1

Stinchi: 3

Diu kin tiën quyt: Khong
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Mo tã torn tat: Mon h9c Hóa dii cuQng là m h9c thuc khi Kin thirc ca s cüa
ngành Cong ngh sinh h9c. Mon hc nay cung cp các kin thrc ca bàn ye câu tto nguyen
tir, phàn irng hóa h9c, lien kt hóa hoc, các 1oxi h - pha,...làm Co sâ d sinh viên tip thu
các mon h9c co s ngành và chuyên ngành sau nay. Mon h9c có phn thirc hành giüp sinh
viên lam quen vâi các thit bj (pH k, tü say, bn diu nhit...), dicing cv (erlen, becher,
éng nghim, pipet, buret,...) trong phông thI nghim, tir do sü dung các diing cv, thit bj
phic vi1 cho h9c tp và nghiên ciru sau nay.

Mon h9c: Con ngirri và môi tru*ng
Ma mOn hoc: B10T6301

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Hóa di cilong
Mo tã torn t.t: MOn hc trang bj cho sinh viên nh&ng kin thirc co bàn v tài
nguyen, môi trtthng và các thành phn môi trtthng, h thng pháp lust v quán l mOi
tnxOng và dc bit là mi quan h cüa con ngithi vâi môi tru?lng và sr phát trin cüa ngu?i
dã tác dng dn các thành phn cüa môi tming nhu th nào cüng nhi.r là các vn d môi
tnrô'ng ma nhân loai dang di m.t.

Mon h9c: Tin h9c di ctroiig
Ma mon h9c: COMP63O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo ta torn tat: Mon Tin hc dai cxong thuc khi kin thüc giáo dvc di cilong
trong chuong trinh dào tio cüa các ngành, trir các ngành Khoa h9c may tinh, Cong ngh
thông tin, H thng thông tin quãn l.
Mon Tin h9c di cuong cung cp cho sinh viên không chuyên các ngành Cong ngh
thông tin nhung kin thirc co bàn v Cong ngh thông tin dcng thii trang bj các k5 näng
co bàn trong sr dung may vi tInh, sir dmg các phn mm 1mg dirng thông dimg trong van
phông, có näng luc lam vic dtc lip, có dao di.'rc và trách nhim trong sir ding COng ngh
thông tin.
Sinh viên hçc và dat mon Tin hoc dai cuong së dat Chun k näng sir dung Cong
ngh thông tin co bàn theo Thông tr s 03/20 14 cüa B Thông tin và Truyn thông quy
djnh Chun k5 näng sü dvng Cong ngh thông tin áp dvng dôi vfii cci quan, t chi'rc, cá
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nhân tham gia trirc tip hoc có lien quan dn hoat dng dánh giá k5 nãng sir diing Cong
ngh thông tin.

Mon h9c: Tin hQc frng dijng
Ma mon hoc: C0MP6302

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: không
Mo tâ torn tt: Mon h9c Tin h9c IIJ'ng ding trang bj cho sinh viên các kin thIrc ca
bàn v co sâ dü lieu, hiu duoc nghia và vai trj cña co si d 1iu, kin thirc v co sc dü
lieu quan h, sr ding dugc h quàn trj co si dir lieu quan h Microsoft Access mi:rc d
can bàn d tao co s& dir lieu, truy vn dir lieu, tao giao din ngui dung và tao báo cáo.
Sinh viên h9c và dat mOn h9c Tin h9c img dung së dat yêu cu cña Mo dun k' näng
10 (Ma TU1O: Sir dung h quãn trj co s& dir lieu) theo thông ti.x s 03/2014 cüa B Thông
tin và Truyn thông quy djnh Chun k näng sir diing CNTT áp diing d'i vói co quan, to
chirc, cá nhân tham gia trirc tip hoc có lien quan dn hoat dng dánh giá k' näng sir
diing CNTT.

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 1
Ma mOn hoc: GENG 1339

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tá torn t.t: Mon Ting Anh Nâng Cao 1 là mon hçc du tiên trong chuo'ng trmnh
ting Anh nâng cao, giüp sinh viên dat chun nàng hrc ngôn ngir du ra B 1 — trinh d trung
cp. Mon h9c cung cp cho sinh viên kin thirc, k näng Ting Anh a trInh d tin trung
cp, vai ni dung gm nhirng kin thirc ph quát v th giOi.

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 2
Ma mon hoc: GENG134O

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyêt:
Mo tà torn ttt: Day là h9c ph.n thir 2 trong chuong trinh ting Anh nâng cao dành
cho sinh vien không chuyen ngft. Ni dung mon h9c nhrn trang b kin thirc Co bàn v
ngôn ngir (ngu pháp và tir vixng) và phát trin 4 k näng (nghe, nói, d9c và vit) d sinh
viên cO th tr giài thiu v minh và giao tip bang ting Anh trong các tInh hung thông
thi.r&ng. Hc phn duçc tang cuang tit h9c qua mang (online) nh.m nâng cao tInh tr h9c
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cña sinh viên.

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 3
Ma mon hoc: GENG134I

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Day là h9c phn thi 3 cp d nâng cao trong chuang trInh ting Anh
tng quát không chuyên. Ni dung mOn h9c nhm trang bj kin thüc co bàn ye ngOn ngü
(ngu pháp và tü vimg), phát trin 4 k nãng (nghe, noi, d9c và vit), sir dung ting Anh
trong các tInh hung diii thirc và phát trin tu duy phàn bin (critical thinking). fl9c phn
bao gm thai luçing len lap và tr h9c qua mang.

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 4
Ma mOn hoc: GENG1342

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tt: Dày là h9c phn thr 4 cp d nâng cao trong chuong trinh ting Anh
tng quát không chuyên dành cho sinh viên dã hoàn thành mon Ting Anh nâng cao 3.
Ni dung mOn h9c nhm trang bj kin thirc co bàn v ngôn ngü (ngü pháp và tü vrng),
phát trin 4 k5' näng (nghe, noi, d9c và vit), sr ding ting Anh trong các tInh hung dai
thrc và phát trin tu duy phãn bin (critical thinking). Hçc phn bao gm thi lucing len
lipvàtirhçcquamng.

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 5
Ma si mon hoc: GENG 1343

S tIn chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn ttt: Day là h9c phn thu 5 cp ct nâng cao trong chuong trinh ting Anh
tng quát không chuyên dành cho sinh viên khoa Dào to D.c bit. Ni dung mon h9c
nhm trang bi kin thirc v ngôn ngü (ngü pháp và tr vrng), phát triên 4 k5' nãng (nghe,
nOi, d9c và vit), sir diing ting Anh trong các tInh hung d?yi thrc và phát trin Ui duy
phàn biên (critical thinking) a trInh d trung cp. HQc phn bao gôm thi lucmg len lap
và tir h9c qua mng.

MOn h9c: Ting Anh nâng cao 6
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Mãsmônhoc: 0ENG1344

SôtInchi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tt: Day là hQc phn thr 6 cap d nãng cao trong chuimg trInh tiêng Anh
tng quát. NOi dung mOn h9c nhrn trang bj kin thrc nâng cao v ngôn ngU (ngü pháp
và tü vrng) và phát trin 4 k nãng (nghe, nOi, dQc và vit) d sinh viên có th tçr gii
thiu v rnInh và giao tip vâi bn b, thuyt trInh các d tài v ngh thu.t, báo chI, khoa
h9c, xä hi, k thut, và kinh t bng ting Anh trong các tmnh hung. H9c phn duçc tang
cu&ng tit h9c qua rnng (online) nhm nâng cao tInh t hçc cüa sinh viên.

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 7
Ma s mon hoc: GENG1345

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
MO tà torn tit: Day là h9c phn thir 7 cp ct nâng cao trong chuang trinh ting Anh
tng quát không chuyên dành cho sinh viên khoa Dào to Dc bit. Ni dung mOn h9c
nhm trang bj kin thirc c bàn v ngOn ngü (ngü pháp và tr virng), phát trin 4 k näng
(nghe, nOi, d9c và vit), sr dimg ting Anh trong các tinh hung di sng thrc t và phát
trin ti.x duy phàn bin (critical thinking). H9c phn bao gm thôi lugng len 1p và tr h9c
qua mng (online)

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 8
Ma s mon hoc: GENG1346

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tat: Dày là h9c phn thu 8 cp nâng cao trong chucmg trinh ting Anh
tng quát không chuyén dành cho sinh viên khoa Dào to Dtc bit. Ni dung mon h9c
nhim trang bj kin thirc co bàn v ngôn ngü (ngU pháp và tr vrng), phát trin 4 k5 nãng
(nghe, nOi, d9c và vit), sir diing ting Anh trong các tInh hung diii sng thirc t và phát
trin tu duy phàn bin (critical thinking). FT9c phn bao gm tht'yi luçing len 1p vã tr h9c
qua mang (online).

Mon h9c: Tiêng Anh nâng cao 9
Ma s6 mOn hoc: GEN01347

S6tInchi: 3

Diu kin tiên quyt:
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Mo tá torn tat: Dày là hc phn thir 9 cp d nâng cao trong chuang trinh ting Anh
tng quát không chuyên dành cho sinh viên khoa Dào t?o Dc bit. Ni dung mOn h9c
nhm trang bj kin thirc co bàn v ngôn ngft (ngu' pháp và tü vmg), phát trin 4 k nãng
(nghe, nOi, d9c và vit), si'r ding ting Anh trong các tinh hung di sang th?c t và phát
trin tu duy phân biên (critical thinking). H9c phn bao gm thai 1u?ng len lop và tr h9c
qua mng (online).

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 10
Ma s mOn hoc: GENG1348

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tt: Day là h9c phn thir 10 cp d nâng cao trong chuo'ng trinh ting
Anh ttng quát không chuyên dành cho sinh viên khoa Dào t?o Dc bit. Ni dung mOn
hoc nhm trang bj kin thüc c bàn v ngOn ngü (ngu pháp và tr vrng), phát trin 4 k'
näng (nghe, nói, doe và vit), sr dtng ting Anh trong các tInh hung di song thrc té và
phát trin tu duy phàn bin (critical thinking). H9c phn bao gm thii hrçrng len lOp và tir
h9c qua mang (online).

MOn hoc: Giáo duc the chat 1
Ma mon hoc: PEDUO2O1

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt: KhOng
Mo tà torn tt: Mon hc Giáo diic th cht 1 thuc khi kin thi'rc giáo dic dai
cung trong chrnmg trInh dào to cüa tt cà các khoa. MOn hc trang bj cho sinh viên mt
s kin thic, k näng và thai d cn thit giüp sinh viên bitt sr dung bài tp th diic lam
phuong tin d rèn luyn nâng cao sue khOe, khã näng phi hçTp vn ding và phát huy cái
dep cüa co th.

MOn hoc: Giáo diic the cht 2 - Bong chuyn
Ma mon hoc: PEDUO2O2

SO tin chi: 1.5

Diu kien tiên quyt:
Mo tà torn t.t: Mon h9c giáo diic th chat 2- Bong chuyn thutc khi kin thi'ic
giáo dc dui cuong trong chuong trinh dào to cña tt câ các khoa. MOn h9c cung cap
nhüng kin thüc và k nãng co bàn cüa mOn bong chuyn nhu: Ljch sir hInh thành và phát
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trin mon bong chuyn, nghia tác diving cüa vic tp 1uyn, k - chin thut và các bài
tp phát trin th hrc, each phOng ngra các chn thucmg thuing g.p trong tp luyn và
thi du bong chuyn.

Mon h9c: Giáo diic the chat 2 - Bong dá
Ma mOn hoc: PEDUO2O3

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyêt:
Mo tà torn tt: Mon Giáo diic th chat 2- Bong dá thuc khi kin thrc giáo diic
dai cung trong chucing trinh dào to cUa tt cà các khoa. Mon h9c nhm trang bj Va cung
cp kin thüc và k näng Ca bàn cüa mOn bong dá: Ljch si'r hInh thành Va phát trin,
nghia tác dicing cüa vic tp luyên, k thut chin thut, phuiing pháp t chrc thi du, các
bài tp phát trin th hrc, bài tp chin thut trong thi du bong dá.

Mon h9c: Giáo diic th chat 2 - Câu lông
Ma mon hoc: PEDUO2O4

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tt: Mon Giáo diic th cht 2 — Cu lông thuc khi kin thirc giáo ditc
dai cuang trong chiicing trInh dào tao cña tt cà các khoa. Mon h9c nhm trang bj và cung
cp kin thirc ca ban cña mon cu lông. Gi&i thiu ljch sir hmnh thành và phát trin, nghia
tác ding cüa vic tp luyn, k thut chin thut, phuong pháp t chüc thi du, các bài tp
phát trin th hrc, bài tp chin thut trong thi du cu lông.

Mon hoc: Giáo duc th chat 2 - Vö thuât
Ma mon hoc: PEDUO2OS

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon hgc giáo dçic th ch.t 02 - VO thuat thuc khi kin thi'rc giáo
diic dai ewing trong chixong trInh dào tao cña tt cã các khoa. Mon h9c cung cap nhUng
kin thirc ca bàn v vO thut, giüp sinh viôn nâng cao süc khOe dcng th?i trang bj cho
nhung k näng, k5' thut VO tr v gn 1in vâi cuic sang hang ngày.

Mon h9c: Giáo diic the chat 2 - BOng bàn
M mOn hoc: PEDUO2O6

S tin chi: 1.5
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Diêu kin tiên quyêt:
Mo tà torn tt: Mon hoc giáo dic th ch.t 2- Bong bàn thuc khôi kin thüc giáo
diic dai cuang trong chiiong trInh dào to cüa tt cà các khoa. MOn h9c cung cap nhüng
kin thrc và k näng c bàn ciia mon bong bàn nhu: Ljch sr hInh thành và phát trin mOn
bong bàn, nghTa tác ding cüa vic tp 1uyn, kS - chin thut và các bài tp phát trin
th I?c, cách phOng ngüa các chn thuong thu'Ong gp trong tp 1uyn và thi du bong
bàn.

MOn hoc: Giáo duc th chat 2 - Bo'i lôi
Ma mOn hoc: PEDUO2O7

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
MO tâ torn tt: Mon h9c Giáo dyc th chá't 2- Bai 1ç5i thuc khi kin thirc giáo diic
dai cuang trong chucmg trInh dào to cña tt câ các khoa. MOn h9c trang bj cho sinh viên
mt sO kiên thirc và k nãng và thai d can thit, giüp sinh viên hiêu bit v nghia tác
diing cüa vic tp 1uyn Boi 1i, các bài tp k thut bai ch và cách sir dyng có hiu qua
các bài tp do trong cuc sang nhm nâng cao sirc khoé và dê phOng tai nn trong mOi
tnIYng flhlOC.

Mon h9c: Giáo diic th cht 2 - Bong rô
Ma mon hoc: PEDUO2O8

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tã tOrn tht: Mon Giáo ditc th chit 2 thuc khi kin thirc giáo diic dai cucing
trong chuang trInh dào to cüa tt cà các khoa. Mon h9c nh&m trang bj và cung cp kin
thirc co bàn cüa mon bong r. Giâi thiu ljch sü hInh thành và phát trin, nghia tác diving
cUa vic tp 1uyn, k thut chin thut, phuong pháp t, chirc thi du, các bài tp phát
trin th 1irc, bài tp chin thut trong thi du bong r&

Mon h9c: Giáo diic qu6c phông và an ninh: Drô'ng 1i quc phông và an ninh
cüa Bang Cong san Vit Nam
Ma mOn hoc: DEDUO3O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyêt:
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Mo tã torn tt: Mon h9c Giáo dic quc phèng và an ninh - H9c phn Dung li
quc phèng và an ninh cüa Dàng Cong san Vit Narn là rnt trong 04 mon h9c thuc
Chuang trinh Giáo diic quc phOng và an ninh. Hoàn thành ni dung mOn h9c nay së là
mt trong nhQng diu kin d cp Chirng chi Giáo diic quc phOng và an ninh.
MOn h9c trang bj cho sinh viên nhUng kin thirc ca bàn, nhng k' näng và nãng
Iijc tr chñ và trách nhim v dumg li quc phOng và an ninh cüa Dãng Cong san Vit
Nam trong tinh hInh hin nay.

MOn h9c: Giáo diic qu6c phông và an ninh: Cong tác quôc phông và an ninh
Ma mOn hoc: DEDUO2O2

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt:
Mo tá torn tt: MOn h9c Giáo diic quc phông và an ninh: Cong tác quc phOng và
an ninh là mt trong 04 mOn h9c thuc Chuang trInh Giáo diic quc phOng và an ninh.
Hoàn thành ni dung mOn h9c nay se là mt trong nhUng diu kin d cp chirng chi Giáo
diic quc phOng và an ninh.
Mon h9c nay cung cp cho sinh vién nhttng kin thiirc chInh sách pháp 1ut nhà
nuâc v cOng tác quc phOng và an ninh trong tinh hinh mâi.

MOn h9c: Giáo dic quc phông và an ninh: Quãn sir chung
Ma mon hoc: DEDUO1O3

S tin chi: 1

Diu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tt: Mon h9c Giáo diic quc phOng và an ninh: Quân sir chung là mt
trong 04 mon h9c thuc chucvng trInh Giáo dic quc phOng và an ninh. Hoàn thành ni
dung mOn h9c nay sê là mit trong nhtrng diu kin d cp chüng chi Giáo diic quc phOng
và an ninh.
Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhung kin thilic cci bàn v quân s%r chung trong
quàn di nhân dan Vit Nam.

Mon h9c: Giáo dic qu6 c phông và an ninh: K thut chin dâu b binh Va
chiên thuât
Ma mon hoc: DEDUO2O4

só tin chi: 2

Diu kin tiên quyt:
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Mo tà torn tat: MOn h9c Giáo diic qutc phOng và an ninh: K thut chin dâu b
binh và chin thuât là môt trong 04 mon h9c thuc chuang trInh Giáo diic quOc phOng và
an ninh. Hoàn thành ni dung mOn h9c nay s là mt trong nhUng diu kin d cp chrng
chi Giáo diic quc phOng và an ninh.
Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhüng kin thirc co' bàn v k thut chin du
b binh và chin thut trng ngthi trong chin du tin cOng, phOng ngir và lam nhim vii
canh gác.

Mon h9c: Di s tuyn tInh
Ma mon hoc: MATH63O2

SO tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt:
MO tà torn ttt: Mon h9c nay duçc t chi'rc giâng dy cho sinh viên närn thir nht
cUa chiio'ng trInh dào to Dai hoc. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhüng kin thirc v: Ma
trn, Djnh thüc, H phixo'ng trInh tuyn tInh, Không gian véctci, Giá trj riêng, vecto riéng,
chéo hóa ma trn, dng toàn phiiong và mtt s irng diing thirc t.
Qua mOn hoc nay rèn 1uyn cho sinh viên k nãng tng hcip, phân tIch, suy 1un và
giãi quyt vn d.

Mon h9c: Phirong pháp nghiên cfru
Ma mOn hoc: EDUC63O3

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: D h9c t& mon nay sinh viên cAn hQc qua các mOn h9c nhu
Thng ké i'rng dmg, Phân tIch djnh hxçng hotc Kinh t hrcing trong tài chInh và các mon
h9c thueic kin thüc ngành và chuyên ngành.
Mo tã torn tat: Mon h9cPhuong pháp nghiên ciru trong (Research method) dugc
thit k nhir là mOn h9c chuyên ngành cho chuang trInh dào to Cu nhân các chuyên ngành
kinh doanh bao gm Kinh doanh quc t, Marketing, Tài chInh - Ngân hang. Mon h9c nay
cung cp kin thuc v quy trInh nghiên cuu và các phrang pháp nghién cüu trong kinh
doanh. Ngoài ra no con hurng dAn sinh viên k näng thrc hành các nghiên ciru giài quyt
các vn d gp phâi trong hoat dng cüa doanh nghip. Mon hQc nay trang bi cho sinh
viên nhftng kin thuc v các vn d chInh sau day: Qui trinh nghiên ciru, Thit k nghiên
cihi, Xây drng h thng do hrng các bin, Thu thp dü 1iu nghiên cuu, Phân tIch dü lieu
và trinh bay kt qua nghiên ci'ru.
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Mon hoc: Kinh t vi mô 1
Ma mon hoc: EC0N6302

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tà torn tat: Trong nn kinh t k hoch hoá tp trung, các quyt djnh v phân
b ngun lirc duçc các nhà hoach djnh t1r Trung uang dua ra. Nguçc li, trong nn kinh
t thj trung, các ngun 11:rc duçc phân b thông qua co ch giá cã. Trong nn kinh t thj
truông, các quyt dnh lien quan dn tiêu dung và san xuât dCu duçic phi tp trung hoá:
cac h gia dinh tr quyt djnh v vic phãi lam bao nhiêu và tiêu ditng cái gI; trong khi do
các doanh nghip tçr quyt djnh phái san xut cái gi, bao nhiêu và san xut nhu th nào.
Ni dung mOn h9c nay gm có bn phn chInh.
Trong phn du së giâi thiu mO hInh cung, cu don giân và hot dng ciia thj
tru?ing. Ngoài ra, khái nirn thng du tiêu dung, thng du san xut cüng së duçc gii thiu
va dung d phân tich tác dng cña chInh sách kim soát giá, chInh sách thu và trçY Cap
cüa chInh phü.
Phn thtr hai cüa mon hçc nghiên cüu v l thuyt l?a ch9n cüa ngui tiêu dung Va
tCr nhUng nguyen tc co bàn trong vic ti uu hoá hành vi cüa ngithi tiêu dung së xây dirng
dang thirc cña &thng cu thj trung.
Phn thu ba nghiên ciru v hành vi cña doanh nghip theo mt trInh tir logic tü l'
thuyt san xut dn l thuyt chi phi và nguyen tc ti cia hoá lçi nhun. Cui cüng là xây
dirng duO'ng cung cüa doanh nghip và du&ng cung thj trumg trong rnt ngành canh tranh.
Phn thir tu cüa mon h9c se trinh bay các mô hinh v Dc quyn, dc quyn nhórn
và canh tranh dc quyn d hoàn chinh vic nghiên ci.iru các cu trác th tmng san phrn.

Mon hoc: Kinh t vi mô 1
Ma mOn hoc: EC0N5303

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá tOrn ttt: Vâi nhüng kin thurc co ban v Kinh t hçc vi rnO duçic cung cap
trong mOn h9c nay, sinh viên có th hiu duçc nghia cüa các chi tiêu kinh t v rnô co
bàn (nhu GDP, GNI, CPI, tc d tang tnthng kinh t, t' l lam phát,...), cách thüc hInh
thành lãi sut trén thj truOng tin t, cüng nhu vic ngân hang trung uong dñng läi sut
chit khu, dr trU b.t buc và hoat dng nghip vi thj tnthng mO nhu là các cOng cii lam
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thay di cung tin trong nn kinh t. Ngoài ra, sinh viên con có th phân bit duçc sr khác
nhau giUa các khái nim mt giá - len giá, nâng giá - phá giá cña mt dông tin và giái
thIch duoc su hInh thành t' giá hi doái trén thj tri.rmg ngoi t và cách ma chInh phñ có
th can thiêp vao thj trung ngoai t trong trng co ch t giá hi doái.
Trên ca s nm bt san lucing can bang duçrc xác djnh nhu th nào trong mô hInh
s nhân cüa Keynes, kt h9p vâi các kin thirc trong thj tnthng tin t và thj trung ngoi
t, sinh viên se duqc giâi thiu mô hmnh IS-LM, mô hInh tng cung- tng cu d có th
hiu duçic khi chInh phi thirc hin chInh sách tin t và chInh sách tài khóa thI san hrcing
quc gia, lam phát và tht nghip bj ãnh huông nhu th nào. Cui cüng, cüng thông qua
mô hInh tng cung-tng cu, sinh viên có th giâi thIch dugc mi quan h gita lam phát
và tht nghip trong ng.n han và dài han.

Mon hoc: Thông kê cho kinh t và tài chInh
Ma mon hoc: F1NA6301

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tâ torn tat: Mon hçc nay thuOc phn kin thirc ca sâ, có vai trO cung cp kin
thüc thing ké thu?ing sir ding trong kinh t và tài chinh. Ni dung mOn h9c giâi thiu các
cong c thng kê nhu: kim djnh hai mu, hi qui tllGng quan, phân tich phuang sai Va
chui th?i gian...

Mon h9c: Nguyen 1 k toán
Ma mOn hoc: ACC05301

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tâ torn tat: Mon h9c trang bj nn tang kin thirc co ban v k toán dé sinh viên
doc và hiu duic thông tin k toán và mO tâ duqc qui trInh k toán trong mt doanh nghip,
phiic vi cho vic ra các quyt djnh v quãn l, tài chinh. Ngoài ra, mon h9c cOn trang bj
rnt s k5 thut cüa k toán nhu tài khoãn, ghi s kép, tInh giá, ... d thirc hành nghip vii
k toán trong doanh nghip thucmg mai và doanh nghip san xut.

Mon hoc: Kê toán tài chInh 1
Ma mon hoc: ACCO63O1

StInchi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
36154

Mo tà torn t.t: Mon h9c k toán tài chInh 1 dugc xây dirng nhm giOi thiu cho h9c
viên tng quan v k toán tài chInh, h thng k toán Vit Narn và các di tucmg k toán
cu bàn thuc phn tài san ng&n han trên Bang can di k toán. Trong tirng ni dung cüa
mon hoc, ngoài các thut ngü, nguyen tc van dung và djnh khoàn k toán, h9c viên cOn
bt du lam quen vói h thng chirng tü k toán, ghi chép vào h thng s k toán tr dO
tng hçTp s 1iu d trinh bay trên Bang can di k toán 6 các chi tiêu lien quan.

MOn h9c: Tin t và ngãn hang
Ma mOn hoc: F1NA6307

So tin chi: 3

Diêu kiên tiên quyêt:
Mo tâ torn tt: MOn h9c Tin t - Ngân hang (Money and Banking) dixgc thit k
nhu là mOn h9c chung cho chuo'ng trinh dào tao ci.'r nhân ngành tài chInh-ngân hang nh.m
cung cp kin thirc l 1un lam nn tang cho vic h9c các mOn h9c chuyên ngành. MOn
h9c nay trang bj cho sinh viên nhung kin thiirc tng quát v các vn d sau day: Tin t
và các ch dt tin t, ngân hang và ti chirc h thing ngân hang, thj tr'txO'ng tài chinh và
các t chirc tài chinh, 1 thuyt v tin dçing và lãi sut, các h9c thuyt tin t, lam phát Va
chInh sách tin t quc gia.
Mon h9c nay chi.xa di sâu vào nghip vii chuyên mon cña ngân hang nhixng no rt
quan tr9ng ch cung cp ca s 1 1un d sinh viên có nn tang kin thüc tip thu các
mon h9c chuyên ngành sau nay.

MOn h9c: Thj tru*ng tài chInh
Ma mon hoc: F1NA5303

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
MO tã torn tat: Mon h9c Thj trung tài chInh (Financial Market) duçic thit k nhu
là mOn h9c chung cho chircmg trinh dào tao cir nhân ngành Tài chInh — Ngân hang nhm
cung cp kin thüc 1 1un lam nn tang cho vic h9c các mon h9c chuyén ngãnh. Mon
h9c nay trang bj cho sinh viên nhüng kin thüc tng quát v các vn d sau day: Vai trO
và chrc nàng cüa thj truOng tài chInh, các loai hang hoá duçc giao djch trén thj trix&ng tài
chInh, các thj trixông thành phn cu thành nén thi tnthng tài chInh, các djnh ch tham gia
thj tru?mg tài chinh, cách thüc t chüc và giao djch trên thj truOng tài chInh, mt s6 kin
thixc co bàn v djnh giá tài san tài chInh.
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Mon h9c nay chua di sâu vào nghip vii chuyên mon cüa ngãn hang và các djnh
ch tài chInh khác nhung mon h9c nay rt quan trong a ch, cüng vâi mon h9c Tiên t Ngân hang, mon h9c Thj truang tãi chInh cung cp ca sa l 1un d sinh viên có th tip
thu kin thirc các mon h9c chuyên ngành trong các näm h9c sau nhu: Tài chinh doanh
nghip, Nghip vi ngân hang thuong mcii, Kinh doanh ngoi hi, Phân tIch và du ttx
chirng khoán, Quán l danh mic du tu, Va Thj trithng tài chInh phái sinh.

Mon h9c: Tài chInh doanh nghip 1
Ma mOn hoc: FNA53O4

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn t.t: Mon h9c Tài chinh doanh nghip 1 (Corporate Finance) duçc thit
k thu là mon h9c chung cho chircrng trInh dào tclo cir nhân ngành Tài chInh-Ngân hang
nhm cung cp kin thrc l lun lam nn tang cho vic h9c các mOn h9c chuyên ngành.
Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhUrig kin thirc tng quát v các v.n d sau day: Mic
tiêu và các quyt djnh cña tài chInh cOng ty, d9c hiu và phân tich các báo cáo tài chinh
cOng ty, thai giá tin t va rnô hInh chit khu dông tin, l?i nhun, rüi ro và rnô hinh djnh
giá tài san van, djnh giá trái phiu, djnh giá c phiu, phân tich và ra quyt djnh du tu dir
an, dOn by tài chinh, các l thuyt v cu true vn cOng ty và chInh sách c tirc.
Mon h9c nay chi.ra di sâu vào mt chii d d.c bit cüa tài chInh cOng ty và nghip
v1i chuyên mon cüa ngân hang thuo'ng mi, nhung no rt quan tr9ng a ch cung cp co s
1 lun d sinh viên có nn tang kin thcrc tip thu các mon hQc chuyên ngành sau nay.

Mon hoc: Thj trirO'ng tài chInh phái sinh
Ma mon hoc: F1NA5305

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tá torn tt: Mon hQc Thj trixang tài chinh phái sinh (Derivative Markets) dugc
thit k nhix là mon h9c chuyên ngành cüa sinh viên thuc chuyên ngành Tài chinh - Ngân
hang, dt nn tang kin thirc chuyên ngành cho sinh viên h9c các mon h9c chuyên ngành
khác nhu: Quân tn rñi no tài chinh, Kinh doanh ngoai héi, Quân trj ngân hang thuang mi,
Quàn l danh miic du tu. Mon h9c nay duçic thit k d cung cp cho sinh viên nhüng
kin thirc ca bàn v chirng khoán phái sinh và thj truang tài chinh phái sinh, bao gm
nhüng chü d chInh sau: khai niêm, dc dim v chirng khoán phái sinh và thj truang tài
/t3/
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chinh phái sinh, các chü th tham gia thj tru'cng tài chInh phái sinh, ca ch vn hành cüa
thj truông tài chInh phái sinh, cách thirc sir diing thj tru&ng tài chinh phái sinh cho miic
dIch du ca và mvc dIch phông ngra i-ui ro.

Mon hoc: Phân tIch báo cáo tài chinh
Ma mon hoc: F1NA6309

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: L thuyt thng kê, Tin t - Ngân hang, Nguyen l k toán,
Tài chinh doanh nghip và Thj tnthng chrng khoán
Mo tâ torn tat: Mon h9c cung cp nhung kin thiirc chuyên sâu v phân tIch báo cáo
tài chinh: cac ni dung phân tIch, tin trInh phân tich, các cOng cii, k thut phân tich
nh.m dánh giá mt cách sâu, rng tInh hInh tài chinh cüa doanh nghip lam cc si cho vic
ra các quyt djnh di vâi các nhà quàn l ben trong doanh nghip ln các chü th ben
ngoài doanh nghip nhm sir ding hiu qua các thông tin tr các báo cáo tài chInh cüa
doanh nghip d dixa ra các quyt djnh du tix, cho vay, quán l, tu vn khách hang...

Mon h9c: Ngãn hang thiroiig mi
Mãmôn hoc: F1NA6312

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
MO tá torn tat: MOn h9c Ngân hang thuong rnai (Commercial Banking) duqc thit k nhu
là mOn h9c chuyên ngành du tiên dành cho sinh viên thuc chuyên ngành Ngân hang,
nhm dt nn tang kin thrc chuyên ngành cho sinh viên h9c các mon h9c chuyên ngành
khác nhu: Thm djnh tin ding, Kinh doanh ngoi hi, Thanh toán quc t K toán ngân
hang và Quãn trj ngân hang thucing mi.
MOn hc nay ducic thit k d cung cp cho sinh viên nhüng kin thüc co bàn ye
hott dng kinh doanh cüa mt ngân hang thucmg mi. Nhung chñ d chInh së dixçxc giàng
dy trong mOn h9c nay bao grn: khái nim, dc dim, cci cu t chtTrc cüa mt ngân hang
thuong mi, phân bit sr khác nhau giUa hoat dng kinh doanh cüa mt ngân hang thuong
mi vOi hoat dng kinh doanh cña các t chüc tin diving phi ngân hang, các nghip v1i kinh
doanh chü yu cüa ngân hang nhu nghip vii huy dng vn, nghip vii cp tin diing và
dich vii ngân hang.

Mon hoc: Tài chInh quôc t
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Ma mon hoc: Fll'A53O8

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
MO tã torn t.t: MOn h9c Tài chInh quc t (International Finance) duçic thit k nhu
là mOn h9c ca s cho chixang trInh dào to cfr nhân ngành tài chInh — ngân hang. Mon h9c
nay nhm cung cp kin thiirc nn tang lien quail dn sr di chuyn các dông von quôc tê
vi muc dIch kinh t, chInh trj và xã hôi. Cu th& mOn h9c Tài chInh quc t trang bj cho
sinh viên nhi:tng kin thi.'rc ye ba van dé chInh:
Thir nht là mOi trurng tài chInh bao gèm thj truông ngoi hi, h théing tiën t
quc t, can can thanh toán quc t;
Thir hai là t' giá hi doái: cung cu ngoi t, các h9c thuyt hin di ye t giá;
Thir ba là thj tmng tài chInh quc t bao gm thj tmng c phiu, trái phiu quc
t, thj truäng Eurocurrency và các dinh ch tài chInh quc tê.

Mon hoc: Quãn 1 danh muc du tir
M mon hoc: F1NA5309

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Mt smôn h9c tiên quyt sinh viên can hoàn thành truâc khi
h9c mOn quàn l danh miic du tu gm thj tru?mg tài chInh, tài chinh cOng ty hay tài chinh
doanh nghip và tài chInh quic t.
Mo tà tOrn tat: Mon hocQuán 1 danh mic d.0 tu giâi thiu các 1 thuyt v 1ira
chpn tài san du tu cüa Harry Markowitz, mO hinh chi s dan, mô hinh djnh giá tài san
vn CAPM, mô hinh kinh doanh chênh lch giá APT, l thuyt thj tnl?ing hiu qua (EMB).
Sinh viên cüng duçic giâi thiu mt si chin hrçic thuông ducic sir diing d quán l danh
rnic du tix va các phixong pháp dánh giá hiu qua cüa các danh miic d.0 tir. Ngoài phàn
l thuyt duoc hoc, sinh viên cOn duçic trang bj them phn k' näng tin h9c dê giái quyt
các bài toán cii th trong vic quãn l danh miic tài san.

MOn hQc: Tài chInh doanh nghip 2
Ma mon h9c: FINA53 10

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo ta torn tat: Mon hc Tài chinh Doanh nghip 2 (Corporate Finance 2) duçc thit
k nhix là mOn h9c chung cho chrnmg trInh dào t?o cir nhân ngành Tài chInh-Ngân hang.
Mon nay nhm cung cp kin thrc l lun nâng cao chua duqc trInh bay trong mOn Tài
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chInh Doanh nghip 1 d lam nn tang cho vic hQc các mon h9c chuyên ngành và nghiên
cüu sâu hon v Tài chInh Doanh nghip. Mon hQc nay trang bj cho sinh viên nhitng kin
thiirc v các vn d sau day: Hoach djnh tài chInh cong ty, NPV và các chi tiêu khác dánh
giá dir an du tix, 1 thuyt djnh giá kinh doanh chênh 1ch (APT), hotch djnh du tu vén
cho cOng ty có vay ng, quyEn ch9n và tài chInh cOng ty, chirng quyn và trái phiu có th
chuyn di, mua ban và sap nhp doanh nghip.
M.c dñ mon h9c nay xem xét các chü d nãng cao cUa Tài chInh Doanh nghip
nhung no chii tr9ng dn khIa canh ci sâ 1 lun hon nghip vi chuyên mOn nhäm cung
Cap CO S 1 1un d sinh viên có nn tang kin thrc tip thu các mon hc chuyên ngành
sau nay nhu Du tix tài chInh, Quãn 1 danh miic dâu tu, Tài chinh phái sinh, Thm djnh
du an du ttx và Quãn trj rCii ro tài chinh.

Mon h9c: Lut Cong ty
Ma mon hoc: BLAW6215

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tt:MOn h9c Lut cong ty bao gm nMng kin thüc pháp 1ut v: thành
lap, gop vn, dAng k kinh doanh, dc dim pháp 1, t chrc quãn l, vn và tài Chinh, t

chrc lai, giâi th và phá san cüa các loi hInh thuong nhân là:
- COng ty tráCh nhin hfiu han
-COngtycphn
- COng ty hcp danh
Lut cOng ty là mon h9c chuyên ngànhbt buc thuc chuyên ngành tài chInh doanh
nghip tai Khoa Tài chInh - Ngân hang, Trueing Dai hc Ma Thành ph H ChI Minh.
Mon hçcdixçic thit k gm 2 tin chi1 thuyt, vói tng s tit là 30.

Mon hoc: Phân tIch và dâu tir tài chInh
Màmônhoc:FINA53ll

SôtInchi: 3

Diu kin tiên quyt: Mt sO mOn h9c tiên quyêt sinh viên cn hoàn thành truac
khi hc mOn phân tIch du Pr tài chInh gm: Thj tnthng tài chinh, Tài chInh doanh nghip
1, Tài chInh doanh nghip 2, Quán 12 danh mic du tu.
Mo tã torn tht: Mon h9c Phân tIch và du tu tài chInh là mon h9c chuyên ngãnh Tài
chInh, có tm quan trong trong vic cung cp kin thiirc co bàn và chuyên sâu v linh VIC
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chirng khoan Va du tu chirng khoan, nht là trong béi cãnh thj tnthng chtmg khoán Vit
Nam dang phát trin hin nay. Mon h9c trang bj nhung kin thirc chuyên sâu v phân tich
và du tu chirng khoán, giüp sinh viên hiu v rnôi truäng du tu chrng khoán, phân tIch
và hra ch9n các churng khoán c bàn trên thj truông nhu trái phiu và c phiu.

Mon hoc: Kiêm toán 1
Ma mon hoc: ACC06318

SO tin chi: 3

Di&u kin tiên quyt: KhOng
Mo tà torn tat: Mon h9c Kim toán 1 gió'i thiu các kin thrc ca bàn ye kim toán
va hoat dng kim toán: bàn chit, vai trè cüa kim toán; các 1oi kim toán và mOi triRng
hoat dng cüa kim toán; mt s khái nim, phuang pháp quy trInh cci bàn trong kim
toán báo cáo tài chInh.

Mon h9c: Ké toán quãn trj
Ma mOn hoc: ACC05326

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tâ torn tt: K toán quãn trj có chirc näng thu thp, xü 1 và cung cp thông tin
c.n thit cho nba quân tn d thuc hin viêc t chirc, diu bath, kim soát và ra quyt djnh
trong hoat dng san xut kinh doanh cña doanh nghip. Mon h9c nay trang bj cho sinh
viên nhung kin thirc nn tang cüa k toán quãn trj cn thit cho cong vic cüa ngu?i k
toán trong doanh nghip.

Mon h9c: Phân tIch và dtnh giá doanh nghip
Ma mon hoc: F1NA5312

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: D có th h9c t& mOn h9c nay, sinh viên cn n.rn vüng các
kin thirc cci bàn v tài chInh doanh nghip và k toán tài chInh.
Mo tã tOrn tt: Mon hQc Phân tIch và djnh giá doanb nghip là mt mOn h9c duçic
xây dung cho sinh viên thuc các chuyên ngành Tài chInb — Ngân hang, Ké toán — Kiêm
toán. Mon hQc nay duc thit k d dat nên tang i lun cho sinh viên ye 1nh virc djnh giá
tài san nói riêng và djnb giá doanh nghip nói chung. Mon h9c nay së bao quát các chU d
sau: 1 1un chung v djnb giá tài san, l?i nhu.n và ri'ii ro cüa các loai tài san, các phuang
pháp ithc luqng têc d tang truâng cüa cOng ty, các phuang pháp djnb giá tài san.
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Mon h9c: Thanh toán quôc tê
Ma mon hoc: F1NA5313

So tin chi: 3

Diêu kin tiên quyêt:
Mo tà torn t.t: Mon h9c Thanh Toán Quôc T (International Payment) duçc thit
k nhu là mOn hoc chuyên ngành cho chuong trInh dào tao cr nhân ngành tài chInh — ngân
hang. Mon hoc nay nhm cung cp kin thirc và k5 näng nghip vii thanh toán quôc tê
trong linh vrc ngân hang và ngoai thuong. Ben canh do, mOn h9c nay cOn giiip sinh viên
nhân thirc duçic tm quan tr9ng cña ngân hang dii vâi hoat dng thanh toán quc t - nn
tang cho si phát trin cüa thucing mai quc t và chu chuyn vn quéc t.
Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhung kin thüc v các vn d sau day: giãi
thich duqc sir khác bit gifla thanh toán quc t vâi thanh toán ni dja tr do cn thit am
hiu v h thng co sâ pháp l, phong tic tp quán, quy tc si:r ding trong thanh toán quc
t; B chi'rng t1r si:r ding trong thuong mai và thanh toán quc t nhm báo h quyn Igi
cüa các ben tharn gia; Phucing tin sü dicing trong thanh toán quc t; Phuong thüc thanh
toán quc t phñ hqp vOi dc dirn giao djch thucing mai quc t và phOng ngüa rüi ro
thông qua vai trO trung gian cüa ngân hang.

Mon h9c: Marketing ngân hang
Ma mOn hoc: F1NA6319

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: D h9c tp mon nay hiu qua, dOi hOi ngithi h9c phãi duqc
trang bi kin thüc các mOn hoc cci sâ hoäc b tro nhu: Kinh t hc vi mô, Kinh t hçc vi
mO, Marketing can bàn, Tin t ngân hang và Nghip vi ngn hang thuong mai.
Mo tà torn ttt: Mon hc Marketing ngân hang là mOn h9c chuyên ngành dành cho
sinh viên theo hc chuyên ngành Ngân hang. Mon h9c nay giüp ngui h9c trinh bay duçc
kin thUc co bàn v marketing ngân hang, dc trung cüa djch vii tài chinh ngân hang, hành
vi tiêu dung djch vi tài chInh ngân hang cüa khách hang và dc dim các yu t thuc hn
hcp marketing ngân hang. Tr do, ngithi h9c giái thIch duc ni dung, bàn chit các hoat
dng marketing dugc các ngân hang thuong mai thrc hin trong thirc t và vn dung dugc
kin thüc da h9c vào hoat dng chào ban san phAm djch vii ngán hang.
MOn hoc: Thâm djnh tin ding
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Ma mon hoc: F1NA6320

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon hoc Thm djnh tin diing (Credit Appraisal) là mt mon h9c
chuyên ngành dành cho sinh viên chuyên ngành ngân hang. Mon h9c Thm djnh tin diing
duçc thit k nhm cung cp cho sinh viên nhung kin thirc và k näng cAn thit d trã Ru
câu hOi: "Nén cp tin ding cho khách hang nào Va nén tü chi cp tin dung di v&i khách
hang nào". Trong mon hçc nay, sinh viên së du?c trang bj kin thirc và k näng thu thp
và xfr 1 thông tin, k5 nãng dánh giá nãng 1irc tài chInh, hiu qua cña phuang an kinh
doan1iIdir an dAu tu cüa khách hang, k näng thArn djnh các 1oi tài san dam bào và cách
thirc lap t trInh thArn djnh tin diing. Ngoài ra, sinh viên cOn dugc trang bj rnt s kin
thirc v quãn trj rCii ro trong hoat dng cp tin diing nhu phân tich d nhy, phân tIch tInh
hung, phân tIch rnO phOng.

Mon h9c: Kinh doanh ngoi hi
Ma mOn hoc: F1NA5316

S tIn chi: 3

Diu kin tiên quyêt:
Mo tã torn ttt: Mon h9c Kinh doanh ngoai hi (Foreign exchange trading) dixçuc
thit k là mOn h9c chuyên ngành cho chuong trinh dào tao cr nhân ngành Tài chInhNgân hang nh&m cung cp kin thrc và rèn luyn k näng thrc hành v hot dng kinh
doanh ngoi hi cüa các t chüc tài chInh và ngân hang trén thj truông ngoai hi. Mon
h9c giài thiu cho sinh viên nhUng kin thrc chuyên ngành ye thj tnrmg ngoi hi, Ca sâ
hinh thành t' giá hi doái, các cong ci kinh doanh và các chin luçuc kinh doanh trên thj
tnthng ngoai hi. Ngoài ra, mon hoc cQng trang bj cho sinh viên k5' näng ing diing các l
thuyt dã h9c d tInh toán, xác dnh các thông tin v t' giá trên thj truung. Dng thui sinh
viên có th dánh giá, phân tIch va dua ra nhung hra chQn dAu tix trong rnt s tinh hung
thj trixOng cii th.

Mon h9c: Lut ngân hang
Ma mOn hoc: BLAW62O8

So tin chi: 2

Mon h9c trithc:Pháp 1ut vA các loai hinh thuong nhân
Mo tã tOrn t.t: Mon hçc Lust Ngân hang là mOn h9c ttr ch9n trong khi kin thirc
chuyén ngành. Nhüng ni dung chInh cüa mon h9c nay bao gm NhUng van dé l lun v
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ngân hang và pháp 1ut ngân hang; dja vj pháp 1 cüa ngân hang nhà nuc; dja vj pháp l
cüa cac t chc tin dyng; pháp 1ut v quân l tin t và ngoai hi; pháp 1ut v tin ding
va ngân hang; pháp 1ut v hoat dyng cung ing djch vii thanh toán cüa các ngân hang.
Mon h9c: K toán ngân hang
MA mon hoc: ACC06312

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: KhOng
Mo tã torn tat: Mon h9c k toán ngân hang giñp cho sinh viên nhn din duc vai
trô, d.c dim cüa di tuçmg k toán cüa ngAn hang thuang mai và giAi thich duc nhüng
quy djnh cüa ch d k toán ngân hang lien quan dn vic ghi nhn các nghip vi.i và trInh
bay thông tin trên các báo cáo tAi chInh. Mon h9c nay con giüp sinh viên có nhng k5'
näng cn thit d thrc hin thrçc các nghip vii k toán ph bin trong ngân hang thuong
mai. Ngoai ra, mon h9c cOn giüp sinh viên có nang lirc tr h9c hOi và tuân thu dao due
ngh nghip.

Mon h9c: Quãn trj Ngân hang thirong mai
MA mOn hoc: F1NA6304

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tA torn tt: Mon h9cMO phOng nghip vi ngân hang thuong mai (Commercial
Banking Simulation) duçc thit k nhir ia mon h9c chuyên ngành cho chuang trInh dào
tao cir nhân ngành Tài chinh- Ngân hAng. Mon h9c nay cung cp kin thrc và k näng
thirc hành các nghip v%i ngân hang thuong mai trén h thng ngân hang lOi (Core
Banking) cüa ngân hAng. Ngoài ra no cOn giüp sinh viên lAm quen dn vâi h thng vA
môi tru?mg lam vic cüa ngân hang thixong mai thông qua mô hInh gin 1p v toAn b hoat
dng cüa ngân hang.
Mon hoc nay chü tr9ng dn rèn luyn các k nAng thrc hành các phân h nghip
vi ngân hang thuong mai, bao gm tin gui, chuyn tin, cho vay, tài trg thucing mai, nh
thu và tin diving chirng tiir.

Mon hoc: Tài chInh cá nhân
MA mon hoc: F1NA5318

S6tInchi: 3

Diu kin tiên quyt:
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Mo tà torn tt: Mon hQcnày nhm trang bj cho sinh viên kin thirc v vic 1p k
hoach tài chinh cá nhân, quàn I tin t va cac djch vt ngân hang, quãn 1 tin ding tiêu
dung và bào him nhân th9. Ngoài ra, no con trang bj kin thirc c bàn cho sinh viên v
du tu tài san tài chinh, th truè'ng tài chInh, cách nghiên ciru môi trixng du tu, xem xét
hai khia cnh cu bàn trong du tu là 1?i nhun và rfii ro cüng nhu khâ nãng kim soát và
hoch djnh Prong lai tài chinh cüa tirng cá nhân.

Mon h9c: Van hóa doanh nghip
Ma sO mOn hoc: BADM6317

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Quàn trj hoc, Hành vi t chrc và Quàn trj nhân 1rc.
MO tã torn tat: Trang bj cho sinh viên nhng kin thuxc Ca bàn v dc dim van hóa
doanh nghip, tin trInh xay drng van hóa, thay di van hóa và do dirc kinh doanh. Mon
hQc dra trên nn tang kin thirc cüa Quãn trj h9c, Hành vi t chrc và Quàn trj nhân lirc.

Mon h9c: Quãn trj sir thay dôi
Ma sO mon hoc: BADM63 18

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Quàn trj h9c và Hành vi t chirc.
Mo tà torn tat: Mon h9c giüp cho ngithi h9c trang bj them k5 näng quàn trj trong
t chirc ben canh các k näng quàn trj tài chInh, quãn trj nhân 1rc... trong bôi cành thay
di thithng xuyên cüa nn kinh t và mOi tmng t chirc. Mon hoc cüng gop phn trang
bj cho ngixi h9c kin thrc và các k näng kim soát qua trInh tarn i và chuyn di cá
nhân khi tham gia thrc hin thay di theo yêu cu cüa t chIrc.

Mon hoc: Hãnh vi t chfrc
Ma so mon hoc: BADM63O4

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Mon hQc mO tà nhüng rni lien h giüa các hành vi trong t chüc
vOi cong vic cüa nha quàn 1. Tü do giup h9c viên có th hiu dugc nhüng yu t ãnh
huO'ng dn six nhân thirc cña các cá nhân trong t chrc, giá trj và sr hài lông cña ngithi
lao dng. Hoc viên cüng së bit cn phãi t chüc nhu th nào d qua trInh truyn thông
trong t chirc dt dix?c hiu qua. Mon h9c có quan h cht chê vi mOn Quàn trj nhân 1irc.
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Mon hoc: Quán tn nhãn lire
Ma s mon hoc: BADM6319

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
MO tà torn tat: MOn h9c quàn trj nhân hrc cung cp nhung kin thüc co bàn và cac
cOng cii cn thit v quàn 1 con nguii trong mt t chirc. Mon h9c quàn trj nhân hrc có
méi quan h cht chë vói mOn Quàn trj h9c và Hành vi t chrc.

Mon h9c: Phát trin cong ding
Ma mon hoc: SW0R6302

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Cong tác xä hi nhp rnôn, An sinh xã hi, Xa hi h9c di
cixang.
MO tã torn tt: Gitip sinh viên hiu rO khái nirn cong dng, phát trin cong dng
và phixcrng pháp t chirc và phát trin cong dng. Hiu rO miic dIch, ni dung, bin pháp
t chi'rc và phát trin cong dng, chü tr9ng dc bit xây drng ngun lirc va to quyn 1irc
cho cong dng d giãi quyt các vn d hin tti, tuong lai d phát trin bn vüng.

Mon h9c: Hi nhp kinh t khu vtyc Bong Nam A
Ma mon hoc: SEAS63O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tâ torn tt:Khu vrc DOng Nam A có xut phát dim v kinh t thp hon nhiu
khu vrc khác, nhirng tr du thp niên 1990s dã ni len thành mt khu v,rc phát trin näng
dng vâi nhjp d tang truOng kinh t nhanh hang du trong nn kinh t th giâi. Do là kt
qua cUa qua trinh dy mnh h?p tác giüa các quc gia trong khu vrc (và giüa khu virc vOi
phn con 1i cUa th giâi) k tü sau Hi nghj thu?ng dinh ASEAN ln thi'r tr vào tháng
01/1992. Nói khác di, vic nâng cp quan h hi nhp kinh t khu vrc vâi nhüng buóc di
hçTp 1 d thIch nghi vOi tin trinh toàn cu hóa din ra nhanh chóng trén th giài thi gian
qua là nguyen nhân co bàn cüa nlaung thành tiru phát trin kinh t - xà hi t& dçp hin nay
ti các quc gia ASEAN. Nghiên ciru nm rO ban cht quan h hi nhâp kinh t cña khu
vrc DOng Nam A d có th khai thác t& n1it nhfrng co hi phát trin tr do là mt yêu cu
co bàn di vOi can b hoch djnh chInh sách cüa các chinh th kinh t tr cp doanh nghip
cho dn ngành hang, dja phuong vã nn kinh th quc gia. Trën Co sO dO, mon h9c nay
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duGc thit k dành cho sinh viên dti h9c ngành Dóng Narn A', vâi ni dung bao gôm 3
phn nhr sau:
(1)

Trinh bay các vn d ca bàn cüa quan h hi nhp kinh t quc t trong bi

cânh toàn cu hóa (chi.rong 1, 2, 3).
(2)

Phân tIch các djnh ch hçp tác trong tin trinh hi nhp kinh t khu vrc

Dông Nam A (chuong 4, 5, 6).
(3)

Nghiên ciiru tác dng cüa hi nhp kinh t khu virc dn sir phát trin kinh t

- xa hi cüa các quc gia Dông Nam A (trInh bay danh miic các báo cáo chuyên d, phân
cong sinh viên nghiên ciru thirc hin theo nhóm, dành It nht 1/3 thai lugng cña mOn h9c
cho các nhóm thuyt trinh và tháo lun).

Mon h9c: Quan h cong chüng
Ma so mon hoc: BADM632O

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon Quan h cOng chüng nghiên cru cách tao dimg và duy trj mi
quan h tt dçp gita doanh nghip vi các nhórn cOng chIrng nh.r: khách hang, nhân viên,
các chü du tix, di tác, giOi báo chI, chInh phü và cong dng.

Mon hoc: Thtro'ng mi din tir
Ma s mOn hoc: BADM63O3

So tin chi: 3

Diu kin tiên quy&:
Mo tã torn tt: Day là mOn h9c cn thit cho sinh viên nhórn ngành Quán Trj Kinh
Doanh. Nhm trang bj cho sinh viên kin thrc lien quan dn phuung thirc kinh doanh
trong thai dai cOng ngh, tInh hInh phát trin thuo'ng mai din tr hin nay, các mô hInh
thuong mai din tCr, hoat dng marketing, thanh toán trrc tuyn và các vn d bão an trong
thuong mai din tr.

Mon h9c: H thông quãn 1 ngun 1i'c doanh nghip
Ma mon hoc: M1SY6301

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c tru1c): Phân tIch thit k h thng
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Mo tà torn tat: Mon h9c cung cp kin thilic ca bàn v h thng doanh nghip kinh
doanh huO'ng tIch hqp (ERP) thông qua phân tIch các hoat dng san xuât vã kinh doanh
cüa doanh nghip dra trên h thng ERP ci th.
Do do, mon h9c phát trin k näng phân tIch, thit k và phát trin mt phn hay
toàn b h thng thông tin. Sinh viên së duçic rén 1uyn v k' näng nhn ding và giãi
quyt v.n d, có thirc trách nhim và do dirc ngh nghip: trung thirc, uy tin; hành xir
chuyên nghip; than thirc duçc tm quan tr9ng và có khà näng thxc hin trách nhim di
vri cá nhân, cong dng và dt nuâc

MOn h9c: Quãn trj quan h khách hang
Ma s mon hoc: BADM63O9

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Mon h9c quàn trj quan h khách hang là mon h9c chuyên sâu trong
ngãnh quãn tn kinh doanh, giüp sinh viên phát trin các kin thirc cci bàn ye vic t chüc
và quãn 1 hott dng chäm soc khách hang cüa doanh nghip.

Mon hoc: Kim soát nôi bô
Ma mOn hoc: ACC06313

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tat: Mon h9c cung cp kin thrc chuyên sâu v cu true h thng kim
soát nii b và hot dng kim soát trong trng chu trInh nghip vii cüa doanh nghip,
ph%ic vii cho vic dánh giá và tr vn v kim soát ni b trong doanh nghip

Mon hoc: Quán tn hoc
Ma so mon hoc: BADM53O1

SO tin chi: 3

Diu kin tién quyt:
Mo tã torn tat: Mon Quan trj h9c là mOn h9c nn tang cña ngành Quàn trj kinh
doanh, sê duçic h9c du tiên trong chuang trInh, giüp sinh viên có các kin thüc c& lOi v
quán tnj. Trên Co sâ nn tang cUa quàn frj h9c, sinh viên së hc các mon hçc nhii: Quàn trj
nhân lirc, Quãn tn marketing, Quãn trj du an, Quàn trj chin bioc, và rt nhiu các mon
h9c ngành và chuyên ngành khác.

Mon h9c: Marketing can bàn
Ma s mon hoc: BADM5335

So tin chi: 3

Diêu kin tiên quyêt:
Mo tã tom t.t: Mon h9c nay trang bj nhü'ng kin thirc can bàn v Marketing, nên
chü yu là gii thiu các khái nim trong khoa hpc marketing d sinh viên có kiên thic
nn tr do hoc tip mon Quãn trj marketing, marketing dich vu, nghiên cüu marketing
D hoc tt mOn nay, sinh viên nên h9c truâc mOn Kinh t vi mô và trang bj nhng kiên
th(rc ttng quát v kinh t- xa hi.

Mon hoc: Thffc tp tt nghip
Ma mOn hoc: F1NA64O1

So tin chi: 4

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tt:Vic thirc tp nhm mic dIch giüp sinh viên tip cn thirc t các linh
vuc da duic h9c, cu th là các linh virc tài chInh, ngân hang ti các loi hInh doanh nghip,
các cOng ty chüng khoán, các t chirc tài chinE và các doanh nghip phi tài chInh, các dGn
vj hành chInh six nghip và các t chirc khác. Qua thirc tap, sinh viên n.m duçc quy trinh
cOng viêc, k näng lam viêc cüng nhu b sung kin thrc chuyên mOn trong th?c t cho
nhitng gI dã h9c thrçc 6' tru&ng di h9c. Kt thüc dçit thrc tLp sinh viên phài hOan thành
mt chuyên d tt nghip vOi d tài do sinh viên tu 1ra chçn hoc do dcm vj thirc t.p yêu
cu, sau khi da dirçc sir dng cüa giáo viên huâng din. Vic lam chuyên d tt nghip
nhm miic dich giüp sinh viên hInh thành tithng v vn d nghiên ciru, bitt cách tng
hçTp và 4n diving l thuyt d giài quyt các vn d v nghip vii tài chInh và ngân hang
trong thuc tin hoat dông cüa các t chüc néu trên. Day cüng là dip d sinh viên tip cn
v6'i thrc t va xác djnh hix6'ng cOng vic cho mInh sau khi hoàn tt chuong trInh dào to
cir nhân.

MOn hoc: Khoá luãn tt nghip
Ma mon h9c: F1NA6601

S tin chi: 3

Diu kien tiên quyt: Thirc tp tt nghiep
MO tà torn tt:Khóa 1un t& nghiep là mt nghiên ciru 1mg diing, th hien khà näng
1mg diing 1 thuyt vào thirc t. Khóa 1un tt nghip cOn là mt minh chüng cii th cho
näng lirc cüa sinh viên khi phOng vn tuyn diing clia sinh viên, sinh viên vn ding kin
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thrc và k nãng dã h9c d phân tIch và giài quyt mt vn d cii th trong lInh virc
ngànhlchuyên ngành duge dào tao.

Mon h9c: Quãn trj nil ro tài chInh
Mämônhoc:F1NA5319

SôtInchi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon hocQuàn trj rUi ro tài chinh (Financial Risk Management) duçc
thit k nhu là mon h9c chuyên ngành cho chuang trinh dào tao cir nhân ngành Tài chInhNgân hang. Mon h9c nay nhm cung cp kin thc và k näng ng dung các cOng cii tài
chInh phái sinh (da h9c i mOn Thj tnthng tài chInh phái sinh) vào quãn 1 rüi ro tài chInh
cho doanh nghip và ngân hang thucmg mai. Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhüng
kin thirc v các vn d sau day: NhQn dng các loai rüi ro tài chInh phát sinh trong hoat
dng cUa doanh nghip và cña ngân hang thuang mai, 1rng diing các cOng c tài chInh phái
sinh nói chung va các cOng ci tài chInh phái sinh trên thj trithng ngoai hii nói riêng d
quãn l rüi ro lãi sut và nii ro t' giá di vi các doanh nghip và ngân hang thucing mai.
Ngoài ra, con cung cp cho sinh viên bIrc tranh chung v thrc trng quàn l rCii ro giá,
vci nhüng khó khän và giâi pháp khc phi1c phü hçip vi dc thu cüa Vit Nam.
Mon h9c nay chü trçng dn iirng ding l thuyt dA h9c & mOn Thj trung tài chInh
phái sinh vào giâi quyt vn d thirc tin dt ra trong vic quán l rüi ro lAi sut và rüi ro
t' giá di viii các doanh nghip và ngân hang thucmg mai.

Mon h9c: Kê toán quôc tê 1
MA mOn hoc: ACC06321

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã tom tat: Mon h9c K toán quc t 1 là mon h9c giüp sinh viên tip cn vi
các chun mrc báo cáo tài chInh quc t, bao gm các nguyen tc 1p và trinh bay báo cáo
tài chInh theo chun mrc quc t 0 nhttng phn hành ca bàn nht cüa báo cáo tài chInh
(hang tn kho, tài san c djnh...).

Mon h9c: H thng thông tin kê toán 2
MA mOn hoc: ACC06308

StInchi: 3

Diu kin tiên quyt: KhOng
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Mo tâ torn tt: Mon hoc nay cung cp kin thic nn tang v H thng thông tin k
toán (HTTTKT), giiip sinh viên tip cn HTTTKT trén phn mém. Trong mon h9c, sinh
viën së thirc hành thit lip, vn hành, kim soát HTTTKT cho doanh nghip vira và nhO.
Sinh viên dugc huOng dn dánh giá d lira ch9n phn mrn k toán (PMKT) giüp cho vic
t chilc cOng tác k toán tài chInh tii doanh nghip. Ngui h9c së duçrc tip cn và Thrc
hành duo'c cac nghiêp vi trén cac phân h cc bàn ciia PMKT. Mon h9c gilip ngithi h9c
thuc hiên cong viêc hiu qua và phi hçTp tt trên mOi trung ké toán may. Ngoai ra, mOn
h9c cilng to diu kin cho nguOi h9c rèn Iuyn k nãng giao tip và th hin tinh thAn
trách nhim trong lam vic nhóm.

Mon h9c: Mua ban và sap nhp doanh nghip
Ma mon hoc: FINA5 320

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Mon h9cMOn h9c Mua ban và Sap nhp doanh nghip (Merger and
Acquisition) duçc thit k là mon h9c chuy€n ngành tài chInh cho chrnmg trinh ci'r nhân
ngành Tài chInh Ngân hang. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhüng kin thüc co bàn v
nhüng vAn d sau: khái nim v M&A, ljch si:r M&A trên th giâi và xu th M&A ti Vit
Nam, nhUng ding co d thirc hin M&A; giâi thiu các mô hInh djnh giá doanh nghip,
các chin thut thâu torn cüng nhi.r các phucing pháp phông thu chng thâu torn, vai trO và
mic tiêu cüa tái cAu tr(ic doanh nghip M&A là mt chU d chuyên sâu cüa tài chInh cOng
ty, có tInh thrc tin cao, giüp sinh viên tip cn vói nhttng vAn d l thuyt cüng nhu tInh
hinh thirc t cüa hot dQng mua ban, sap nhp trén th giói và Vit nam, dông thôi giiip
sinh viên có môi trung h9c tLp và nghiên ciru chuyên nghip, näng dng, dáp rng vO'i
nhu cAu nhân sir chAt hicng cao cüa các doanh nghip.

Mon h9c: Ngân hang trung iro'ng
Ma mon hoc: F1NA6305

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyét:
Mo tà torn tt:Dây là mOn hQc b trq trong chuong trInh dào t?o ngành ngân hang.
Mon h9c nghiên ciru nhüng vAn d co bàn v Ngân hang trung uccng; các nghip vi cüa
Ngan hang trung uong (nghip vii phát hành tin, nghip vi tin dung, nghip vi quãn l
ngoi hi, nghip vi thanh toán); các cOng cii diu hành chInh sách tin t (dii trU bt
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buôc, chInh sách tái cp vé,n, nghip vi thj trtthng m) và hoat dng thanh tra giám sat,
kim soát ni b cüa Ngân hang trung rnmg.

Mon hQc: Quán trj rüi ro ngãn hang
Ma mon hoc: FThTA63O6

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tt:Quàn trj rüi ro ngân hang là mt mon h9c chuyên ngành dành cho
sinh viên chuyên ngành ngân hang. Mon h9c cung cp cho sinh viên nhUng kin thi'rc và
k näng cn thit lien quan dn vic nhn bit, do luông, giám sat và kirn soát các riii ro
trong hot dng cüa ngân hang thuang mi.
MOn hçc d cp dn nhüng k thut ma ngân hang thucng mi sü ding d dánh
giá, cüng nhu nhung cong cii do lithng rüi ro, trong do có VaR (Value at Risk). Ben cnh
do, mon h9c cüng cung cp khung pháp 1 hin hành v quãn l rüi ro di vi các ngân
hang thizong mi Vit Nam và trén th gii.

Mon h9c: Ngân hang dâu tir
Ma mon hoc: FINA5 323

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tt:MOn h9c Ngân hang du tr nghiên ciru các vn d co bàn v các hoat
dng cüa t chirc tài chInh và ngân hang du tu bao gm cách thüc t chüc hoat dng, mO
tã các nghip vi kinh doanh chInh và ni dung chi tit 11mg nghip vi nhu: Nghip vii
Bào lãnh Phát hành chi'mg khoán vn; Nghip vii Bào lAnh Phát hành chirng khoán nv;
Phân phé.i Chi'mg khoán; Nghip vii tu vn, rnua ban sap nhp doanh nghip; K thut
thit 1p giá chi'rng khoán phát hành và tái cu trüc nçi doanh nghip.
Mon h9c: Thiét Ip và thm djnh dr an dâu tir
Ma mon hoc: EC0N5304

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn ttt:Môn h9c Thit 1p và thm djnh dir an du tu bao gm nhiu ni
dung. Trong h9c phn nay, chü yu là th.m djnh dim an du tu v m.t tài chInh, là mt nOi
dung thng hçp tir phãn tIch thj trithng, phân tich k thut và phân tjch nhân lirc. Thrn
dinh dir an nhm dánh giá hiu qua cüa dir an v m.t tài chInh, giüp các nhà du tu ch9n
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1?a các phuong an du tu hiêu qua và tim cách giám thiu rüi ro khi dua ra các quyt djnh
dutu.
D có th thirc hin ni dung phân tIch trén day, sinh viên së duçic giói thiu v
nguyen tc và cách thirc xây dimg mt báo cáo ngân lu'u cia vèng d?i dr an; cách thrc
uâc luçmg sut chit khu cho rni dir an; các tiêu chun d dánh giá dr an và các quy tc
lira ch9n mt tp hçp các dirr an du ti.r ti uu. Ngoài ra d phân tIch hiu qua tài chInh mt
dir an that dy dü, phàn tIch tác dng cüa lm phát dn ngân km và tInh kha thi cüa dir an,
phân tIch n'ii ro cüa dr an, cüng là nMng n5i dung së dugc giáng dy trong h9c phn nay.

XIII. Be cwrng chi tiêt mon hQc
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