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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủ Dầu Một năm học 2021 – 2022 

Chương trình Tài chính ngân hàng 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

- Phương thức 1: Xét học bạ (có 2 hình thức) 

Hình thức 1: Xét điểm trung bình chung 3 học kỳ (HK1,2 lớp 11 và HK 1 lớp 12) theo tổ hợp môn. 

Hình thức 2: Xét điểm trung bình các môn (điểm tổng kết cả năm) năm lớp 12 theo tổ hợp môn. 

- Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn 

- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng (có 2 hình thức) 

Hình thức 1: Thí sinh đạt học sinh giỏi 1 trong 3 năm (lớp 10, 11, 12) được tuyển thẳng. 

Hình thức 2: Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

- Phương thức 4: Xét kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM năm 

2020 

- Tổ hợp các môn: 



  A00: Toán, Vật lý, Hóa học 

  A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

  D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

  A16: Toán, Ngữ văn, KHTN 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

PO1: Cung cấp các kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội trong việc học tập, nghiên cứu và 

giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế 

PO2:  Cung cấp các kiến thức về tài chính tiền tệ để vận dụng trong nghiên cứu và giải quyết các vấn 

đề tài chính ngân hàng; thực hiện các nghiệp vụ TCNH trong các tổ chức tín dụng. 

PO3: Trang bị các kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng xã hội phục vụ cho công việc 

và thích ứng với sự thay đổi của môi trường nghề nghiệp 

PO4: Trang bị các kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc trong lĩnh vực TCNH 

PO5: Trao dồi trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp và khả năng tự  học, nghiên cứu nâng cao 

trình độ 

III 

Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

Chương trình trang bị cho sinh viên khả năng làm việc trong ngành Tài chính ngân hàng để đáp 

ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. 

Sinh viên được học chuyên ngành với các giảng viên chủ chốt là các nhà nghiên cứu trong và ngoài 

nước. Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia trao đổi học thuật và trao đổi văn hóa với các nước trong 

khu vực. Trường cũng có các hoạt động trao đổi quốc tế để tạo môi trường giao tiếp đa văn hóa, giúp 

sinh viên dễ dàng hòa nhập với môi trường chuyên nghiệp. 

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

1. Thời gian đào tạo: 12 học kỳ. 

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 tín chỉ. 

3. Kiến thức giáo dục đại cương: 18 tín chỉ. 

4. Kiến thức giáo dục liên ngành: 36 tín chỉ. 



5. Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 55 tín chỉ, trong đó: 

5.1 Kiến thức chuyên ngành bắt buộc: 45 tín chỉ. 

5.2 Kiến thức chuyên ngành tự chọn: 10 tín chỉ. 

5.3 Thực tập doanh nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp: 8 tín chỉ. 

5.4 Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận/ Báo cáo tốt nghiệp: 5 tín chỉ. 

 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có thể tiếp tục theo học văn bằng hai, hoặc tiếp tục theo học các 

chương trình sau đại học trong lĩnh vực kinh tế. 

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp 

Những lĩnh vực mà sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng có thể đảm nhận: 

- Làm việc trong các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng 

khoán… 

- Làm việc trong các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm… 

Vị trí công việc: 

Chuyên viên tài chính 

Chuyên viên phân tích và đầu tư chứng khoán 

Chuyên viên môi giới chứng khoán 

Chuyên viên quản trị rủi ro 

Chuyên viên tín dụng 

Chuyên viên kinh doanh ngoại hối 

Chuyên viên thanh toán quốc tế. 

Giao dịch viên ngân hàng 

Chuyên viên khách hàng cá nhân 



Chuyên viên quan hệ khách hàng 

Chuyên viên tư vấn tài chính 

           

          

  
Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2022 
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