Giới thiệu Chương trình đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học Ngân hàng
Thành phố Hồ Chí Minh (Hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao)
Chương trình đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố
Hồ Chí Minh được phép triển khai đào tạo từ năm học 2013-2014 theo công văn số
6650/BDGĐT-GDĐH ngày 26/9/2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
đồng ý cho phép Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo
chương trình cử nhân chất lượng cao, hệ chính quy.
Chương trình đào tạo chất lượng cao thể hiện hướng phát triển nâng cao của đào
tạo chính quy tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến các
giá trị cốt lõi như: (1) Kiến thức chuyên môn chuyên sâu và hiện đại theo chuẩn quốc tế;
(2) Năng lực tự nghiên cứu, tự học; (3) Năng lực thực hành và ứng dụng; (4) Kỹ năng
mềm và năng lực dẫn dắt; (5) Năng lực ngoại ngữ và khả năng hội nhập quốc tế.
Chương trình được thiết kế mang lại khá nhiều giá trị gia tăng dành cho người
học, cụ thể, sinh viên được học hoàn toàn miễn phí các mảng kiến thức như: 300 tiết
tiếng Anh tăng cường được giảng dạy theo chuẩn IELTS và 120 tiết kỹ năng mềm, bao
gồm những nhóm kỹ năng thiết yếu, cần thiết phục vụ trực tiếp cho việc học tập và đi
làm của sinh viên. Trong chương trình đào tạo chính thức, một số học phần thuộc khối
kiến thức cơ sở khối ngành, giáo trình hoặc slide bài giảng được biên soạn bằng tiếng
Anh. Đặc biệt, một số học phần thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành sẽ được
giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh.
Lớp học phần được giới hạn sỉ số tối đa không quá 40 sinh viên/ lớp, cho phép
giảng viên sử dụng phương pháp giảng bài có tính tương tác cao, khuyến khích tính tự
học và nghiên cứu của sinh viên.
Sinh viên được lựa chọn cở sở để học (Tại Quận 1 hoặc tại Quận Thủ Đức), sinh
viên ở tỉnh được ưu tiên đăng ký ở ký túc xá nếu chọn địa điểm học tại cở sở Thủ Đức.
Nhà Trường có 02 cơ sở đào tạo tại trung tâm Quận 1, Tp. HCM và 01 cơ sở tại
Quận Thủ Đức với tổng diện tích hơn 11ha, trong đó có hơn 100 phòng học với hệ thống

âm thanh, đèn chiếu (Projector), bảng và các điều kiện phục vụ học tập và tổ chức hội
thảo, 100% phòng học và phòng tự học dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao
được trang bị máy lạnh và các trang thiết bị hiện đại, mạng internet không dây wifi phủ
từng phòng.
Đảm đương công tác giảng dạy toàn bộ chương trình chất lượng cao của Nhà
Trường là đội ngủ nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu được tuyển chọn trong
Trường và một số Trường Đại học danh tiếng khác, có kiến thức chuyên môn sâu, cập
nhật, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm và tinh
thần nhiệt huyết cao.
Đại học chính quy Chương trình cử nhân chất lượng cao bao gồm các ngành Tài
chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh được xét tuyển chung theo cùng chỉ
tiêu và điểm chuẩn. Sau khi trúng tuyển và hoàn tất thủ tục nhập học, sinh viên được lựa
chọn một trong ba ngành nêu trên. Thí sinh trúng tuyển được ưu tiên chọn cơ sở học tập
tại Quận 1 hoặc Thủ Đức theo nguyện vọng, được tạo điều kiện nội trú nếu học ở cơ sở
Thủ Đức, được liên thông chuyển tiếp các trường đại học nước ngoài là đối tác của
Trường (trong đó có trường Đại học Griffith – Australia);
Quy mô đào tạo hiện nay, Trường đã tuyển sinh và đào tạo 6 khóa, tổng cộng gần
1.400 sinh viên đang theo học chương trình chất lượng cao ở 3 ngành nói trên.

Năm 2019, thông tin tuyển sinh về chương trình đào tạo chất lượng
cao cụ thể như sau:
-

Tổng chỉ tiêu chung: 650 chỉ tiêu.

-

Phương thức xét tuyển: căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia.

-

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01 và D90.

-

Ngành học: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh.
(Sau khi trúng tuyển và nhập học, thí sinh có thể chọn học 1 trong các ngành
nêu trên, đồng thời cũng có thể chọn địa điểm học tại cơ sở Quận 1 và cơ sở
Quận Thủ Đức).

Một số cơ hội, triển vọng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp chương
trình cử nhân chất lượng cao tại Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM như sau: sau
khi tốt nghiệp sinh viên có được nền tảng kiến thức về chuyên môn cập nhật và chuyên
sâu theo chuẩn quốc tế tương ứng với ngành được tạo tạo, có năng lực thực hành, năng
lực ngoại ngữ, kỹ năng cá nhân linh hoạt … Đối với ngành Tài chính Ngân hàng, sinh
viên hoàn toàn có khả năng trở thành những nhà quản trị Ngân hàng, giám đốc tài chính,
chuyên gia về phân tích và đầu tư trong nước và quốc tế; Đối với ngành Kế toán, sinh
viên có thể khẳng định mình ở lĩnh vực kế toán, kiểm toán nội bộ, quản lý tài chính …
Đối với ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên có thể trở thành các CEO, doanh nhân
khởi nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia tư vấn … trong môi trường kinh doanh trong nước
và quốc tế. Đối với ngành Kinh tế Quốc tế, cơ hội nghề nghiệp của sinh viên hết sức
rộng mở, sinh viên có thể làm việc tại Bộ Công thương, Sở Công thương, Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Cơ quan xúc tiến thương mại, các văn phòng quản lý đầu tư nước ngoài, các
công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các công ty vận tải quốc tế, bộ phận thanh toán quốc
tế trong các công ty đa quốc gia …
Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp chương trình chất lượng cao đều có thể nghiên cứu
và học chuyên sâu các chuyên ngành mình yêu thích để trở thành các nhà nghiên cứu,
giảng viên của các Trường Cao Đẳng, Đại học, Học viện trong nước và Quốc tế.
Nhà Trường cũng dành khá nhiều xuất học bổng riêng, có trị giá cao cho những
sinh viên đang học chương trình chất lượng cao có kết quả học tập tốt nhất ở mỗi học
kỳ.

Vui lòng xem một số hình ảnh cơ sở vật chất của Trường theo link dưới đây:
http://clc.buh.edu.vn/gioi-thieu/co-so-vat-chat.html

