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I. Kiến thức 

Sau khi tốt nghiêp̣ cao hoc̣, thac̣ si ̃chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng có các kiến 

thức nâng cao như sau: 

Làm chủ kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, đảm nhiệm công việc của 

chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; có tư duy lý luâṇ về các lý thuyết, học 

thuyết kinh tế, có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát 

triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về 

pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng. 

II. Kỹ năng 

- Hoàn thành tốt công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy 

luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những 

giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. 

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu 

hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành Tài chính Ngân hàng; có thể 

diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có 

thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý 

kiến và phản biện một vấn đề nghiệp vụ bằng ngoại ngữ trong lĩnh vực Tài chính 

Ngân hàng; 

III. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Phát hiện và giải quyết tốt các vấn đề thuộc lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và đề xuất 

những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích 

nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; 

đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên 

môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả 

năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý 

và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng 

phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý 

những vấn đề lớn thuộc lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. 


