
BẢNG TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP KHÓA ĐÀO TẠO 

(Kèm theo chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên) 

 

1. Tên nghề:    Tài chính ngân hàng  

2. Mã nghề:    6340202 

3. Trình độ đào tạo:   Trình độ Cao đẳng   

4. Hình thức đào tạo :   Chính quy   

5. Đối tượng tuyển sinh:      Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;  

6. Thời gian đào tạo:   2,5 năm ( 30 tháng ); 5 học kỳ 

7. Mục tiêu đào tạo:  

  Hoàn thành chư ng trình đào tạo  người h c c   h  n ng:  

 -  Về  iến thức: Nắm vững các  iến thức về luật  inh tế  tài chính – tiền tệ - tín dụng. C   h  n ng vận dụng  iến thức vào thực tế và  h  n ng 

tự h c  tự rèn luyện b n thân để nâng cao trình độ. C  n ng lực thực hành tư ng đối thành thạo nghiệp vụ tài chính ngân hàng được đào tạo theo đúng 

chuyên ngành ở vị trí công tác được giao. 

 - Về  ỹ n ng: 

 + Lập được chứng từ   iểm tra  phân loại  xử lý được bộ hồ s  tín dụng 

 + Thẩm định bộ hồ s  tín dụng của  hách hàng 

 + Thực hiện công tác qu n lý và sử dụng nguồn vốn trong hoạt động  inh doanh tại các ngân hàng thư ng mại 

 + Thiết lập được mối quan hệ giữa  hách hàng với ngân hàng và các tổ chức tín dụng; 

 + Sử dụng thành thạo hệ thống tài  ho n  ế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ  ế toán các ngân hàng thư ng mại và các tổ chức tín dụng. 

 + Kiểm tra  đánh giá được công tác tài chính  báo cáo  ết qu  hoạt động  inh doanh phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và qu n lý tại ngân hàng. 

 + Thu thập và phân tích  các thông tin  inh tế tình hình hoạt động s n xuất  inh doanh của đ n vị  hách hàng để phục vụ cho định hướng phát 

triển các  hách hàng tiềm n ng   hách hàng hiện tại ở ngân hàng. 

 + C   h  n ng làm việc độc lập  tổ chức làm việc theo nh m hiệu qu ; 

 - Về thái độ (Đạo đức  lối sống và trách nhiệm công dân): 

 + C  hiểu biết về đường lối phát triển  inh tế của Đ ng  Chính sách pháp luật của Nhà nước  và định hướng phát triển công nghiệp h a  hiện 



đại h a đất nước; 

 + C  đạo đức  yêu nghề và c  lư ng tâm nghề nghiệp; 

 + C  ý thức tổ chức  ỷ luật và tác phong công nghiệp  nghiêm túc  trung thực  cẩn thận  tỷ mỷ  chính xác. 

 + Tuân thủ các quy định của luật tổ chức tín dụng – ngân hàng  chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao. 

 + C  tinh thần tự h c  tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ứng dụng đáp ứng yêu cầu của công việc. 

 + C  đủ sức  hỏe để h c tập  công tác lâu dài  sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và b o vệ Tổ quốc. 

- Vị trí việc làm sau  hi tốt nghiệp: 

  Người h c sau  hi h c xong ngành Tài chính ngân hàng  trình độ cao đẳng c  c  hội làm tại các vị trí: 

  - Nhân viên: Kinh doanh; Tín dụng; Qu n lý rủi ro; Kiểm soát nội bộ; Quan hệ  hách hàng; Dịch vụ  hách hàng; Giao dịch viên;... 

  - Chuyên viên: Tư vấn dịch vụ tài chính; Tư vấn đầu tư; Phân tích tài chính; Thẩm định dự án; Thanh toán quốc tế;... 

  - C   h  n ng tự tìm việc làm  tự tạo việc làm hoặc tiếp tục h c lên trình độ cao h n. 

8. Khối lượng  iến thức   ỹ n ng và thời lượng: 

- Khối lượng  iến thức   ỹ n ng toàn  h a h c:  2265  giờ; tư ng đư ng: 94 tín chỉ 

- Khối lượng các môn h c chung: 435 giờ (tư ng đư ng: 21 tín chỉ); chiếm: 19,2% của  h a h c 

- Khối lượng các môn h c  mô đun chuyên môn: 1830 giờ (tư ng đư ng: 73 tín chỉ); chiếm: 80,8 % của  h a h c 

- Khối lượng các giờ lý thuyết: 662 giờ; thực hành  thực tập  thí nghiệm: 1603 giờ. 

Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 
Thể hiện tại các môn học, mô đun, 

học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi 

chú 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

Bậc  5 

(Trình 

độ cao 

đẳng) 

Kiến thức chung: 

- Đào tạo con người phát 

triển toàn diện  hiểu biết 

một số nội dung c  b n về 

giáo dục thể chất  Đường 

lối chính sách của Đ ng  

pháp luật của Nhà nước và 

quốc phòng  an ninh của 

Đ ng  Nhà nước ta về 

Kỹ năng nhận biết 

- Vận dụng  iến thức đã 

h c để rèn luyện trở thành 

người lao động mới c  

phẩm chất chính trị  c  đạo 

đức tốt và n ng lực hoàn 

thành nhiệm vụ  g p phần 

thực hiện thắng lợi sự 

nghiệp CNH  hiện đại hoá 

- Có tác phong công 

nghiệp  n ng động  

sáng tạo và c  tính 

tự lập cao. 

- C  ý thức tổ chức  ỷ 

luật  c  sức  hỏe và 

trách nhiệm  hi thực 

hiện công việc sau này 

- Giáo dục chính trị 

- Pháp luật 

- Giáo dục thể chất 

- Giáo dục QPAN 

- Tin h c 

- Ngoại ngữ (Tiếng anh) 

 

435/21 

Bằng tốt 

nghiệp 

cao đẳng 

 



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 
Thể hiện tại các môn học, mô đun, 

học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi 

chú 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

nhiệm vụ b o vệ Tổ quốc; 

- Trình bày được các  iến 

thức c  b n tin h c  tin h c 

v n phòng; 

- Đạt được trình độ n ng 

lực ngoại ngữ Bậc 2 theo 

Khung n ng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam 

 

đất nước. 

- Tuân thủ quy định của 

Pháp luật. Phân biệt được 

tính hợp pháp và  hông 

hợp pháp của các hành vi  

từ đ  áp dụng các quy định 

của pháp luật vào đời sống  

vào quá trình h c tập và lao 

động.  

- Làm được các công việc 

c  b n của tin h c v n 

phòng; 

- C   ỹ n ng nghe  n i  

đ c  viết và sử dụng tiếng 

Anh c  b n trong đời 

sống  h c tập và hoạt 

động nghề nghiệp phù 

hợp với trình độ được 

đào tạo.  

tại các doanh nghiệp. 

- N ng động và tích 

cực trong giao tiếp 

bằng Tiếng Anh. 

Kiến thức cơ sở 

Nắm vững các  iến thức 

về luật  inh tế  tài chính 

– tiền tệ - tín dụng theo 

yêu cầu của nhân viên 

làm việc trong lĩnh vực 

tài chính ngân hàng trình 

độ cao đẳng. 

- Hiểu và trình bày cách 

tính lãi đ n  lãi  ép  các 

Kỹ năng sử dụng 

-  Tính chính xác lãi đ n  

lãi kép. 

- Xác định và lập b ng 

tính giá trị hiện tại  giá 

trị tư ng lãi của chuỗi 

tiền tệ cố định. 

- Áp dụng các phư ng 

pháp tính toán tr  nợ  

tính số tiển tr  nợ  ỳ đầu 

- C  ý thức tổ chức 

 ỷ luật  c  sức  hỏe 

và trách nhiệm  hi 

thực hiện công việc 

sau này tại các ngân 

hàng và tổ chức tín 

dụng. 

- Cẩn tr ng trong từng 

công việc và tuân thủ 

các quy định của chế 

- Luật  inh tế 

- Kinh tế vi mô 

- Toán tài chính 

- Tiếng Anh chuyên ngành 

- Mar eting c n b n 

- Tiền tệ ngân hàng 

- Nguyên lý  ế toán 

- Lý thuyết tài chính 

- Thị trường tài chính 

 

435/19 

 



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 
Thể hiện tại các môn học, mô đun, 

học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi 

chú 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

hình thức chiết  hấu  

chuỗi tiền tệ  các phư ng 

pháp tính toán tr  nợ  

b ng thanh toán tr  nợ 

trái phiếu. 

- Hiểu và nhận biết được 

đối tượng  chức n ng  

nhiệm vụ của hạch toán 

 ế toán  các phư ng 

pháp  ế toán. 

- Hiểu và trình bày được 

các  hái niệm về thị 

trường  giá c   chu  ỳ 

sống của s n phẩm  phân 

phối  qu ng cáo  các 

chiến lược mar eting. 

- Hiểu được các vấn đề 

c  b n về tiền tệ  thị 

trường tiền tệ  NHTM  

NHTƯ  chính sách tiền 

tệ  lãi suất  lạm phát và 

 iểm soát lạm phát. 

- Hiểu được b n chất tài 

chính  hệ thống tài chính  

nội dung chính sách tài 

chính  thị trường tài 

chính. 

tiên   ỳ cuối cùng   ỳ bất 

 ỳ  b ng thanh toán tr  

nợ trái phiếu. 

- Phân tích các yếu tố 

 nh hưởng đến lãi suất  

lạm phát  cung tiền  cầu 

tiền trong những điều 

 iện nhất định. 

- Nhận biết mối quan hệ 

giữa các bộ phận trong 

hệ thống tài chính. Xác 

đinh mục tiêu và nội 

dung chính sách tài 

chính quốc gia trong 

từng giai đoạn phát triển. 

- Định  ho n  ế toán. 

Tuân thủ đúng nguyên 

tắc ghi  ép vào tài  ho n 

 ế toán. Kiểm tra được 

số liệu ghi chép trên tài 

 ho n tổng hợp và tài 

 ho n chi tiết. Lập báo 

cáo  ế toán: B ng cân 

đối  ế toán  báo cáo  ết 

qu  HĐKD của DN. 

- Sử dụng Tiếng Anh 

chuyên ngành c  b n 

trong công việc tài chính 

độ  qu n lý  inh tế  tài 

chính hiện hành.     



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 
Thể hiện tại các môn học, mô đun, 

học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi 

chú 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

ngân hàng phù hợp với 

trình độ được đào tạo. 

Kiến thức chuyên môn 

- Hiểu và trình bày sự 

cần thiết và nội dung 

phân tích tài chính DN. 

- Hiểu và trình bày được 

nội dung quy trình thẩm 

định DAĐT và quy trình 

thực hiện các nghiệp vụ 

NHTM. 

- Hiểu và trình bày đối 

tượng  nhiệm vụ  nguyên 

tắc  yêu cầu của  ế toán 

ngân hàng  đặc điểm của 

tổ chức tổ chức công tác 

 ế toán tại NH  quy trình 

thực hiện các nghiệp vụ 

 ế toán NH. 

- Hiểu và trình bày các 

nội dung c  b n của tài 

chính quốc tế  qu n trị 

DAĐT  các dịch vụ NH 

hiện đại  qu n trị rủi ro 

NH. 

- Cập nhật được các 

Kỹ năng đánh giá, 

nhận xét và phản hồi 

- Lập được chứng từ  

 iểm tra  phân loại  xử lý 

được bộ hồ s  tín dụng 

- Thẩm định bộ hồ s  tín 

dụng của  hách hàng 

-  Thực hiện được công 

tác qu n lý và sử dụng 

nguồn vốn trong hoạt 

động  inh doanh tại các 

ngân hàng thư ng mại 

- Thiết lập được mối 

quan hệ giữa  hác hàng 

với ngân hàng và các tổ 

chức tín dụng; 

- Sử dụng được phần mềm 

 ế toán trong việc thực 

hiện nghiệp vụ  ế toán tại 

các ngân hàng TM và các 

tổ chức tín dụng. 

Đánh giá 

- Kiểm tra  đánh giá 

được tình hình tài 

chính của doanh 

nghiệp; 

- C  ý thức tổ chức 

 ỷ luật và tác phong 

công nghiệp  nghiêm 

túc  trung thực  cẩn 

thận  tỷ mỷ  chính 

xác. 

- Tuân thủ các quy 

định của luật tổ chức 

tín dụng  tài chính  

chịu trách nhiệm cá 

nhân đối với nhiệm 

vụ được giao. 

- Yêu nghề và c  

đạo đức  lư ng tâm 

nghề nghiệp. 

- Marketing ngân hàng 

- Kế toán doanh nghiệp  1 

- Nghiệp vụ ngân hàng trung ư ng 

- Tài chính doanh nghiệp 

- Phân tích tài chính DN 

- Thẩm định dự án đầu tư 

- Nghiệp vụ ngân hàng thư ng mại 1 

- Kế toán doanh nghiệp 2 

- Kế toán ngân hàng thư ng mại 1 

- Tài chính quốc tế 

- Qu n trị dự án đầu tư 

- Nghiệp vụ ngân hàng thư ng mại 2 

- Kế toán ngân hàng thư ng mại 2 

- Dịch vụ ngân hàng hiện đại 

- Qu n trị rủi ro ngân hàng 

- Thực tập tốt nghiệp 

 

1260/48 

 



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 
Thể hiện tại các môn học, mô đun, 

học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi 

chú 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

chính sách phát triển 

 inh tế và các chế độ về 

tài chính   ế toán  thuế 

trong h c tập  nghiên 

cứu và thực hiện công 

việc. 

 

- Kiểm tra  đánh giá 

được công tác tài chính  

báo cáo  ết qu  hoạt 

động  inh doanh phục vụ 

cho yêu cầu lãnh đạo và 

qu n lý  inh tế tại ngân 

hàng. 

- Báo cáo được các 

thông tin  inh tế tình 

hình hoạt động s n xuất 

 inh doanh của đ n vị 

 hách hàng để phục vụ 

cho định hướng phát 

triển các  hách hàng 

tiềm n ng   hách hàng 

hiện tại ở ngân hàng. 

 Kiến thức tự chọn 

- Hiểu và trình bày các 

nội dung c  b n của các 

môn h c tự ch n: thuế  

định giá tài s n  thị 

trường chứng  hoán  b o 

hiểm   inh tế đầu tư. 

- Trình bày được các 

Kỹ năng đánh giá, nhận 

xét và phản hồi 

- Thực hiện được các  ỹ 

n ng c  b n của các môn 

h c tự ch n như: 

+ Vận dụng để tính toán 

số tiền thuế ph i nộp của 

từng sắc thuê liên quan 

Đánh giá 

- Cẩn tr ng  trung thực  

c  ý thức trách nhiệm 

cao  và tuân thủ nguyên 

tắc trong thực hiện 

công việc. 

 

- Thuế 

- Định giá tài s n 

- Thị trường chứng  hoán 

- Kinh tế vĩ mô 

- B o hiểm 

- Kinh tế đầu tư 

 

135/6 

  



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 
Thể hiện tại các môn học, mô đun, 

học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi 

chú 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

nguyên tắc và phư ng 

pháp định giá tài s n. 

đến hoạt động sx d. 

+ Lựa ch n phư ng pháp 

định giá tài s n và thực 

hiện định giá tài s n theo 

phư ng pháp đã ch n. 

+ Phân biệt thị trường 

chứng  hoán s  cấp và 

thứ cấp  các loại cổ 

phiếu và trái phiếu  phân 

tích chứng  hoán và đầu 

tư chứng  hoán. 
 

                                                                                                                                                                      Hiệu trưởng 

                                                                                                                                                                    

 

 

  

                     Nguyễn Khắc Ngọc 

 


