NGÀNH

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
MÃ NGÀNH: 7340201
Tổ hợp xét tuyển
A00: Toán, Vật lí, Hóa học
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Tổ bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kế toán - Tài chính
Tầng 2, nhà A3 - Trường Đại học Hải Dương , Cơ sở: Khu 8, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương

Mục tiêu đào tạo
1. Đào tạo cử nhân nắm vững kiến thức
cơ bản về kinh tế, có kiến thức chuyên sâu
về tài chính - ngân hàng.
2. Nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ
chế vận hành và quản lý của hệ thống tài
chính.
3. Có khả năng nghiên cứu, phân tích,
đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động
và sự phát triển của hệ thống tài chính.

Chương trình đào tạo
Khối lượng kiến thức toàn khóa là 130 tín chỉ bao gồm:
- Phần kiến thức giáo dục đại cương: 37 tín chỉ

- Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 93 tín chỉ
+ Kiến thức cơ sở khối ngành, kiến thức cơ sở ngành:
27 tín chỉ
+ Kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành, kiến thức
bổ trợ: 55 tín chỉ

- Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp: 11 tín chỉ

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Tài
chính - Ngân hàng, người học có khả năng:
 Vận dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản









lý và pháp luật.
Vận dụng được những kiến thức về nghiệp vụ tài
chính, ngân hàng.
Sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong giao tiếp và
chuyên môn tài chính, ngân hàng.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn
tài chính, ngân hàng.
Tổ chức, điều hành công việc một cách khoa học;
Ứng xử, giao tiếp và làm việc nhóm một cách hiệu
quả.
Tư duy sáng tạo, giải quyết được các vấn đề
nghiệp vụ tài chính, ngân hàng.
Tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp, thực thi trách
nhiệm với bản thân và xã hội.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM
 Giao dịch viên ngân hàng
 Cán bộ, nhân viên phòng quan hệ
khách hàng cá nhân/doanh nghiệp
 Cán bộ, nhân viên tín dụng
 Cán bộ, nhân viên phòng thanh toán
quốc tế

 Cán bộ, nhân viên thẩm định giá
 Cán bộ, nhân viên phát triển sản phẩm
tài chính - ngân hàng…

VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Các định chế tài chính phi ngân hàng
(công ty chứng khoán, qũy đầu tư, công ty
bảo hiểm, công ty tài chính, công ty cho thuê

tài chính…) bao gồm:
 Chuyên viên dịch vụ tài chính
 Chuyên viên môi giới chứng khoán

 Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp
 Chuyên viên phân tích đầu tư
 Nhân viên quản lý quỹ (Quỹ IPAAM)
 Nhân viên phát triển sản phẩm tài chính
 Tư vấn bảo hiểm
 Chuyên viên quản lý dự án đầu tư…

VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Các doanh nghiệp với các vị trí việc làm như:
 Nhân viên nghiệp vụ lao động - tiền lương

 Nhân viên theo dõi công nợ
 Nhân viên quản lý chi phí
 chuyên viên nhóm quản lý dự án
 Nhân viên nghiệp vụ tài chính (phân tích tài
chính, lập kế hoạch tài chính…)
 Trợ lý giám đốc tài chính
 Trưởng nhóm phân tích tài chính
 Chuyên viên thẩm định giá;

 Nhân viên kiểm toán …

VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Cơ quan quản lý nhà nước về tài chính, ngân hàng, kế
toán, kiểm toán (Sở tài chính, Kho bạc nhà nước, Chi cục
thuế, hải quan, kiểm toán…) với các vị trí việc làm như:
 Nhân viên sở/phòng tài chính;
 Nhân viên cục/chi cục thuế;

 Nhân viên hải quan;
 Nhân viên kho bạc nhà nước;
 Nhân viên quản lý công nợ;
 Nhân viên kiểm toán nhà nước…

Nghiên cứu viên; Giảng viên tập sự… tại các trường đại học, cao đẳng,

trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu

Về đội ngũ
Nhà trường thường xuyên đào tạo

Giảng viên

Trình độ

Nguyễn Thị Thu Hà

TS

Phan Nhật Thanh

TS

Nguyễn Thị Phương

ThS

Lê Thị Hoài Linh

ThS

trình độ chuyên môn cao , 100% giảng

Đỗ Thị Thúy Hường

ThS

viên ngành Tài chính - Ngân hàng có

Phạm Thị Oanh

ThS

Phạm Thị Duyến

ThS

Đào Thị Lan Anh

ThS

nghiệm giảng dạy, nhiệt huyết với

Vũ Thị Xuân

ThS

ngành nghề, đảm bảo chuẩn và trên

Nguyễn Thị Thu

ThS

Đặng Thị Mừng

ThS

Nguyễn Thị Ngân

ThS

Đinh Thị Ngọc Trinh

ThS

Nguyễn Thị Hải Chung

ThS

nghiên cứu đổi mới phương pháp

Đinh Thị Mai Hương

ThS

giảng dạy.

Nguyễn Thu Hiền

ThS

và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đạt

trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; giàu kinh

chuẩn về kiến thức chuyên môn và
nghiệp vụ sư phạm, thường xuyên

Nhà trường luôn chú trọng đầu tư trang bị các
điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ trong quá
trình học tập, sinh hoạt của sinh viên










Các phòng học lý thuyết;
Các phòng thực hành nghề nghiệp;
Các phòng máy vi tính;
Các phòng học ngoại ngữ;
Trang thiết bị trong các phòng học đảm bảo
đạt chuẩn và trên chuẩn;
Thư viện;
Khu Thể dục thể thao và rèn luyện thể chất;
Khu ký túc xá sinh viên;
Trung tâm phục vụ ăn uống và giới thiệu việc
làm cho HSSV.

