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Mã ngành
7340201

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Thích ứng nhanh kỷ nguyên ngân hàng số

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo được liên kết chặt chẽ với Ngân 
hàng ACB: Phối hợp xây dựng chương trình, tham gia 
giảng dạy và đánh giá thực tập; cơ hội học tập với các 
chuyên gia đầu ngành và làm việc tại Ngân hàng ACB sau 
khi tốt nghiệp.

Ngân hàng số: Có cơ hội học chuyên ngành liên quan đến 
ngân hàng số, một xu hướng quan trọng trong kỷ nguyên 
số 4.0.

Rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế để làm 
việc ngay khi tốt nghiệp: Bạn được trang bị nhiều môn 
học mang tính thực hành và các đề án làm việc tại các 
ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công 
ty bảo hiểm.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngành Tài chính - Ngân hàng có 2 chuyên ngành:
•  Ngân hàng thương mại
•  Tài chính doanh nghiệp

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao 
gồm hai đồ án, một kỳ thực tập, một khóa luận tốt nghiệp 
để cập nhật nghiệp vụ và kiến thức mới nhất, quy trình 
làm việc tại doanh nghiệp, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm 
xử lý tình huống thực tế.

Bạn được đào tạo chuyên sâu về ngân hàng số. Đây là  
chương trình đào tạo tích hợp giữa ngành Tài chính - 
Ngân hàng (TC-NH) với khoa Công nghệ thông tin, như mô 
phỏng nghiệp vụ tài chính, đầu tư tại IT Space. Lĩnh vực 
các ngân hàng rất chú trọng.

Để mở rộng cơ hội nghề nghiệp, ngành TC-NH định 
hướng cho bạn chọn ngành phụ:

Tài chính + Kế toán:
Sẽ làm việc trong lĩnh vực kế toán.

Tài chính + Quản trị kinh doanh: 
Phù hợp các bạn thích làm việc ở mảng tín dụng, công ty 
tài chính.

Tài chính + Luật: 
Dành cho các bạn yêu thích tuân thủ, có thể làm công 
việc pháp chế trong ngân hàng hoặc các công ty, tập 
đoàn tài chính.
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CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng
tiềm năng

Phát triển năng lực 
toàn diện và thông 

minh cảm xúc

Khám phá
ngành nghề

Hiểu biết chung về 
kinh tế, tài chính, 

kinh doanh; hiểu biết 
về nghề ngân hàng, 
nghề tài chính; phân 
tích và xử lý nghiệp 
vụ kinh tế cơ bản.

Phát triển
chuyên môn

Thực hiện phân tích, 
đánh giá tình hình tài 
chính của cá nhân và 
doanh nghiệp nhỏ; có 
thể tư vấn tài chính 
cá nhân; thực hiện 

một số số nghiệp vụ 
ngân hàng cơ bản.

Làm chủ
bản thân

Có năng lực tự chủ 
và đưa ra quyết định 
trong đánh giá, phân 
tích tài chính doanh 
nghiệp; tư vấn giải 
pháp tài chính và 
đầu tư; nghiệp vụ 

ngân hàng.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn
Các bạn được trang bị đầy đủ các kỹ năng chuyên môn 
như: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, thẩm định và phân 
tích đầu tư, tài chính công ty đa quốc gia, quản trị rủi ro, 
phân tích dữ liệu tài chính, v.v.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Hoạt động thực tập, giao lưu đối tác trong và ngoài nước, 
trải nghiệm thường xuyên qua các đề án cụ thể, tham gia 
các câu lạc bộ, các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong 
và ngoài nước, v.v. giúp bạn tăng sự cọ xát thực tế công 
việc; được trang bị các kỹ năng quan trọng như: phân tích 
sáng tạo, tư duy phản biện, lãnh đạo và tạo ảnh hưởng, 
giải quyết nhiều vấn đề phức tạp, học tập và làm việc chủ 
động, v.v.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Tốt nghiệp cử nhân TC-NH, bạn có thể làm việc tại nhiều 
vị trí:

•  Ngân hàng thương mại với các vị trí như: Giao dịch viên, 
tín dụng viên, nhân viên quản trị rủi ro, nhân viên phát 
triển sản phẩm, kiểm soát nội bộ.

•  Doanh nghiệp và đơn vị hành chính - sự nghiệp với các vị 
trí: Tài chính viên, kế toán viên, nhân viên phòng kế hoạch 
và lập dự án đầu tư, và các vị trí khác.
•  Các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài ở các vị 
trí như: Tư vấn đầu tư, phân tích đầu tư, phân tích nghiệp 
vụ kinh doanh, phân tích dữ liệu kinh doanh, v.v.

ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Phan Trương Sang, cựu SV khóa 2013, 
hiện đang làm chuyên viên Phòng 

Khách hàng cá nhân, ACB Khánh Hòa.

    Tôi tham gia thực tập và được Ngân hàng ACB 
Khánh Hòa tuyển dụng vào vị trí Chuyên viên 

quan hệ Khách hàng cá nhân. Tôi cảm nhận được 
môi trường học tập trải nghiệm và các kỹ năng 
mềm do nhà trường trang bị giúp tôi hòa nhập 

nhanh vào môi trường làm việc.     .

“

”
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www.tbd.edu.vn
fb.com/TruongDaihocThaiBinhDuong
79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa
(0258) 372 7147
tuyensinh@tbd.edu.vn


