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Học kỳ 5Học kỳ 4

Một buổi học chuyên môn
Một buổi đi làm

Một buổi học chuyên môn
Một buổi đi làm

Học các kỹ năng nghề 
để làm việc sau 6 tháng

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3

Một buổi học chuyên môn
Một buổi đi làm

Một buổi học chuyên môn
Một buổi đi làm

Học kỳ 6

Làm việc, thực tập
thực tế ở doanh nghiệp

     Tài chính - Ngân hàng là một ngành học rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu 
thông và vận hành tiền t ệ. Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng được cung cấp kiến thức về lĩnh vực 
phân tích tài chính và đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa;  nắm bắt 
kiến thức vững chắc về thực hành các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại hiện đại; có chuyên môn 
sâu về phân tích, dự báo liên quan đến tài chính, tiền tệ nhằm đưa ra quyết định trong quản trị tài chính.

Ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng
Công ty tài chính, công ty bảo hiểm
Công ty kinh doanh bất động sản
Công ty chứng khoán
Công ty cho thuê tài chính
Các công ty khác thuộc mọi thành phần kinh tế.

1 GIỚI THIỆU

6 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3 HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG RA TRƯỜNG LÀM VIỆC Ở ĐÂU ?

2 HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG RA TRƯỜNG LÀM GÌ ?

Giao dịch viên, nhân viên quỹ
Nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp
Nhân viên nguồn vốn, nhân viên kinh doanh
Trợ lý tài chính, nhân viên phân tích đầu tư
Nhân viên phân tích và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Trong quá trình học:
- Hỗ trợ tìm việc làm thêm trong quá trình học;
- Được hưởng các chế độ trường công lập;
- Được hưởng học bổng và các chế độ miễn giảm 
theo quy định của Nhà nước;
- Được cam kết chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra.

Sau khi tốt nghiệp:
- Được cam kết hỗ trợ giới thiệu việc làm;
- Được học liên thông lên đại học chính quy các 
trường Đại học lớn tại Hà Nội;
- Được hỗ trợ giới thiệu học tập và lao động ở 
nước ngoài.

NGHỀ 
Tài Chính - Ngân Hàng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BỘ CÔNG THƯƠNG

5 QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC

4 CHUẨN ĐẦU RA VỀ KỸ NĂNG

MÃ NGHỀ

TUYỂN SINH CAO ĐẰNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘITRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
SINH VIÊN CÓ KỸ NĂNG LÀM VIỆC SAU 6 THÁNG

* Kỹ năng nghề:
Thao tác thành thạo những nghiệp vụ chuyên môn về Tài chính - Ngân hàng như:
- Lập và phân tích báo cáo tài chính, phân tích đầu tư, phân tích chứng khoán; Các nghiệp vụ tín dung và 
giao dịch ngân hàng, nghiệp vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối…
- Hiểu, biết, vận dụng các quy định trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng để giải quyết công việc được giao 
hiệu quả, đúng pháp luật.
* Kỹ năng ngoại ngữ:
- Tiếng anh tương đương chuẩn A2 Châu Âu
* Kỹ năng tin học:
- Tương đương chuẩn tin học quốc tế IC3
*Kỹ năng mềm
- Kỹ năng 5s                                                                                      - Kỹ năng văn hóa tổ chức
- Kỹ năng Làm việc nhóm                                                           - Kỹ năng Giao tiếp và thuyết trình
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