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KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

 

1. Thông tin giới thiệu về khoa Tài chính – Ngân hàng: 

Thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối Việt Nam là những kênh 

phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của cả 

nền kinh tế nước ta. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng, các định chế tài chính phi ngân hàng 

và các công ty chứng khoán tạo nên những mảng màu tươi mới cho bức tranh kinh tế Việt Nam. 

Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân lực làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng là tất yếu đối 

với các doanh nghiệp trong ngành. 

Nắm bắt được nhu cầu này, khoa Tài chính – Ngân hàng đặt mục tiêu đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, các kiến thức chuyên 

sâu về ngành và chuyên ngành đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp lĩnh vực tài 

chính – ngân hàng - chứng khoán. Khoa luôn coi trọng chất lượng đào tạo, nỗ lực cải tạo nội 

dung và phương pháp giảng dạy, lựa chọn đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình 

giảng dạy từ các trường đại học uy tín trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, luôn luôn lấy sinh 

viên là trung tâm để thực hiện giảng dạy, học tập, các sinh hoạt học thuật và các hoạt động 

ngoại khoá. 

Hiện nay, khoa đã phát triển trở thành khoa có quy mô lớn hàng đầu của trường với 

khoảng 12.000 sinh viên (trong đó, hệ chính quy khoảng hơn 5500 sinh viên được đào tạo tại 

thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Hòa – Khánh Hòa, Dung Quất – Quảng Ngãi). Đội ngũ giảng viên 

tham gia giảng dạy của khoa là những giảng viên có chất lượng cao, giỏi chuyên môn, khả năng 

sư phạm tốt, nhiệt tình trong giảng dạy và có tâm với ngành giáo dục. 

Khoa Tài chính - Ngân hàng thực hiện nhiệm vụ đào tạo 02 chuyên ngành: Tài chính và 

Ngân hàng với các hệ đào tạo: Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Từ xa và Vừa làm vừa 

học.  

Với phương châm “Bản lĩnh – Năng động – Thành công”,  khoa Tài chính - Ngân hàng 

ngoài việc tạo điều kiện cho các bạn sinh viên học tập trong môi trường tốt nhất, mà còn được 

tham gia các hoạt động học thuật diễn ra định kỳ trong mỗi năm học. Song hành với việc học tại 

lớp, “Đường đến Stockholm”  là cuộc thi về kiến thức lĩnh vực tài chính – ngân hàng được tổ 

chức với mục đích giúp sinh viên nâng cao kiến thức chuyên sâu, bản lĩnh và các kỹ năng mềm 

như làm việc nhóm, hoạch định thời gian, thuyết trình, giao tiếp ứng xử để sẵn sàng bước vào 

thị trường tài chính – ngân hàng năng động và đầy thách thức. “Sàn giao dịch Chứng khoán I$K” 

là một hoạt động khác, được tổ chức mỗi học kỳ dành cho tất cả các bạn sinh viên quan tâm đến 

chứng khoán trong toàn trường với mong muốn tạo sân chơi bổ ích, cơ hội thực hành và tập sự 

để các bạn sinh viên có thể trở thành những nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam trong tương lai.  “Sàn giao dịch Chứng khoán I$K” đã nhận được sự tin tưởng và tài 

trợ của các ngân hàng, công ty chứng khoán và công ty niêm yết như: Ngân hàng Sài Gòn 

Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Công ty 

Chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (SBS), Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC), Công ty Thiên Long 
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(TLG), Công ty TNHH máy tính T&H, Công ty cổ phần Vũ Thảo, Báo phụ nữ TP. HCM 

(Phunuonline), . . . Ngoài ra, việc nâng cao và hoàn thiện trình độ tiếng Anh là đòi hỏi chính đáng 

của các đơn vị tuyển dụng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế khu vực và thế 

giới. Do đó, cuộc thi Olympic tiếng Anh chuyên ngành kinh tế EFA được ra đời giúp sinh viên 

nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp ứng xử.   

Việc làm sau khi ra trường của sinh viên đã được khoa Tài chính – Ngân hàng quan tâm, 

định hướng ngay từ khi sinh viên còn ngồi trên ghế giảng đường. Khoa thường xuyên tổ chức 

các buổi giao lưu thân mật giữa sinh viên với các doanh nhân, các cựu sinh viên đã thành đạt, 

các chuyên gia hoạt động thực tế tại các ngân hàng, công ty chứng khoán… giúp sinh viên hiểu 

rõ tính chất công việc thực tế để có định hướng phát triển trong tương lai. 

Không những chỉ chú trọng vào hoạt động học tập, khoa Tài chính - Ngân hàng còn quan 

tâm đến sự phát triển toàn diện của sinh viên bằng các hoạt động ngoại khóa, văn thể mỹ dành 

cho sinh viên. Hàng năm, khoa đều tổ chức các cuộc thi văn nghệ - thể dục thể thao, thành lập 

đội tuyển sinh viên tham gia Hội thi văn nghệ, Hội thao do nhà trường tổ chức. Bên cạnh đó, tổ 

chức Đoàn khoa – Liên chi hội SV của khoa thực hiện nhiệm vụ định hướng hoạt động của Đoàn 

viên, chăm lo đời sống sinh viên, liên kết với các trung tâm đào tạo quốc tế tổ chức các lớp huấn 

luyện kỹ năng mềm bổ trợ cho hoạt động học tập và làm việc như: quản lý thời gian, làm việc 

nhóm, giao tiếp, trả lời phỏng vấn, …Đoàn khoa – Liên chi hội khoa còn tổ chức chương trình tổ 

chức Trung Thu dành cho trẻ em nghèo, đêm ca nhạc gây quỹ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn, chăm sóc các em nhỏ tàn tật, mồ côi tại các nhà mở, … giúp sinh viên nhận thức về 

đời sống – xã hội và hình thành nhân cách sống đúng đắn. Phong trào sinh viên của khoa nhiều 

năm liền là lá cờ đầu của nhà trường. 

Khoa Tài chính - Ngân hàng đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc đào tạo, định 

hình và phát triển con người có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khỏe tốt và có trách 

nhiệm với xã hội. 

Khoa Tài chính – Ngân hàng hoan nghênh các bạn học sinh và tân sinh viên theo học tập 

và rèn luyện cùng với chúng tôi. 

� Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Văn phòng khoa Tài chính - Ngân hàng, 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phòng 210, 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp.HCM. 

Điện thoại liên hệ: (08) 3930 3611. 

Website: www.ou.edu.vn/tcnh 

2. Thông tin giới thiệu ngành và chuyên ngành đào tạo. 

Khoa Tài chính - Ngân hàng thực hiện nhiệm vụ đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng, với 

hai chuyên ngành là chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành Ngân hàng, nhằm đáp ứng nhu 

cầu nguồn nhân lực đang thay đổi trên thị trường tài chính hiện nay. 

2.1 Chuyên ngành Tài chính: 
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• Mục tiêu đào tạo: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh tế - tài chính công ty hiện đại, kiến thức 

về thị trường tài chính, kỹ năng đầu tư tài chính, kỹ năng xây dựng và quản lý danh mục 

đầu tư, đồng thời sinh viên cũng nắm bắt và hiểu về các hoạt động của NHTM, … 

• Điểm mạnh / Điểm khác biệt của chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo 

tiên tiến của các nước phát triển, và gắn với thực tế thị trường tài chính Việt Nam. Việc 

bố trí trình tự các môn học giúp người học nắm bắt vấn đề từ đơn giản đến kiến thức 

chuyên môn sâu. Đảm bảo sinh viên hội đủ kiến thức chuyên môn để phục vụ tốt nhất 

cho công việc sau này. 

• Đầu vào / Yêu cầu tuyển sinh 

− Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT 

− Thi Tuyển sinh năm 2012 

− Khối thi: A, A1, D1. Mã ngành: D340201 

• Đầu ra / Cơ hội việc làm 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại bộ phận tài chính trong các công ty sản 

xuất kinh doanh, các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng như công ty quản lý quỹ, 

công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư. Đặc biệt thị trường tài 

chính Việt Nam đang trong giai đoạn đầu phát triển, vì vậy khả năng phát triển nghề 

nghiệp tài chính trong một thị trường năng động và đầy thách thức là một hứa hẹn 

cho các bạn sinh viên mới ra trường 

- Với khả năng tiếng Anh tốt sẽ có nhiều cơ hội để lấy thêm chứng chỉ CPA của tổ 

chức quốc tế, từ đó cơ hội nghề nghiệp được mở rộng, sinh viên có thể làm việc tại 

các tổ chức tài chính phi NH của nước ngoài tại Việt Nam như: các công ty quản lý 

quỹ, các quỹ đầu tư,… 

• Văn bẳng tốt nghiệp 

Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học được cấp bằng Cử nhân Kinh tế 

ngành Tài Chính Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính hệ Chính quy. 

• Cơ hội tiếp tục học ở các bậc học cao hơn: 

Sau khi tốt nghiệp chương trình học tại bậc đại học, các cử nhân đủ khả năng theo 

học các chương trình cao học kinh tế ở các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị 

kinh doanh, Kinh tế học. 

• Nội dung chương trình đào tạo 

Tham khảo chi tiết tại http:// www.ou.edu.vn/tcnh 

2.2 Chuyên ngành Ngân hàng 

• Mục tiêu đào tạo 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về tiền tệ - ngân hàng. 

Nắm vững các nghiệp vụ trong hoạt động của một ngân hàng thương mại như: tín dụng, kế 
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toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán…Đồng 

thời sinh viên còn có khả năng hoạch định các chính sách về tiền tệ và tín dụng. 

• Điểm mạnh / Điểm khác biệt của chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo 

tiên tiến của các nước phát triển, và gắn với thực tế thị trường tiền tệ Việt Nam. Đồng 

thời CTĐT cũng được sự tham gia đóng góp của các chuyên gia Ngân Hàng đang công 

tác tại các NHTM lớn tại Việt Nam. 

• Đầu vào / Yêu cầu tuyển sinh 

− Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT 

− Thi Tuyển sinh năm 2012 

− Khối thi: A, A1, D1. Mã ngành: D340201 

• Đầu ra / Cơ hội việc làm 

Sinh viên chuyên ngành Ngân hàng có thể đảm nhận tốt các công việc được giao 

trong ngân hàng như: cán bộ tín dụng, chuyên viên kế toán, thanh toán quốc tế, chuyên 

viên kinh doanh ngoại tệ. Đồng thời sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc tại các tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng, các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính - ngân hàng và 

các loại hình doanh nghiệp khác… 

• Văn bẳng tốt nghiệp 

Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học được cấp bằng Cử nhân Kinh tế 

chuyên ngành Ngân hàng hệ Chính quy. 

• Cơ hội tiếp tục học ở các bậc học cao hơn 

Sau khi tốt nghiệp chương trình học tại bậc đại học, các cử nhân đủ khả năng theo 

học các chương trình cao học kinh tế ở các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị 

kinh doanh, Kinh tế học. 

• Nội dung chương trình đào tạo 

Tham khảo chi tiết tại http:// www.ou.edu.vn/tcnh 


