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Livestream số 9: Chủ đề “Sinh viên ngành Tài chính Ngân 

hàng Khoa Quản trị Kinh doanh tự tin đón nhận cơ hội việc 

làm” 

 

Sáng ngày 19/3/2020, Đại học Duy Tân tổ chức chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh số 9 với 

chủ đề “Sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng khoa Quản trị Kinh doanh tự tin đón nhận cơ hội việc 

làm”. Sự kiện này diễn ra đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ, đặt câu hỏi và nhận được rất 

nhiều phản hồi hài lòng từ các bậc phụ huynh.  

  

Trong buổi Livestream số 9 lần này, ban cố vấn tham gia giải đáp thắc mắc gồm: TS. Đoàn Gia Dũng - 

Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, NCS. Nguyễn Huy Tuân - Phó trưởng Khoa QTKD, ThS. Lê Phúc 

Minh Chuyên - Trưởng bộ môn Tài chính Ngân hàng, ThS. Mai Xuân Bình - Giảng viên, thầy Bùi Đức 

Anh - Trưởng các Chương trình Tài năng, TS. Joan S. Gorospe - Giảng viên Chương trình Tài Năng, chị 

Đinh Kim Ngân - Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Sông Hàn, Nguyễn Tiến 

Dũng - Cựu sinh viên K14, Giám đốc Ngân hàng Quân đội chi nhánh Phòng Giao dịch Hòa Khánh.  

  

 

Các cán bộ, giảng viên và khách mời của Đại học Duy Tân trong Livestream Tư vấn tuyển sinh số 9 
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Mở đầu buổi Tư vấn tuyển sinh, TS. Đoàn Gia Dũng đã chia sẻ những thông tin chung về việc đào tạo các 

chuyên ngành của khoa Quản trị Kinh doanh tại Đại học Duy Tân. Hiện tại, Khoa đã xây dựng và đào 

tạo 2 chuyên ngành ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng và 8 chuyên 

ngành ở bậc đại học, gồm: Quản trị Kinh doanh Tổng hợp, Quản trị Marketing, Tài chính Doanh nghiệp, 

Ngân hàng, Kinh doanh Thương mại, Ngoại thương, Quản trị Nhân lực, Quản trị Hành chính Văn phòng. 

Với hơn 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ổn định, Khoa Quản trị Kinh doanh nói riêng và Đại học 

Duy Tân nói chung đã và đang dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực giáo dục trên cả nước.  

  

Theo dõi Livestream, nhiều bạn có nguyện vọng đăng ký theo các ngành học thuộc khoa Quản trị Kinh 

doanh đã đặt các câu hỏi thắc mắc liên quan và được ban cố vấn của Đại học Duy Tân nhiệt tình giải đáp. 

  

Bạn có tài khoản Facebook Hà Nguyễn đã gửi câu hỏi về chương trình: “Các thầy cô có thể cho em biết 

thêm thông tin về khối lượng kiến thức toàn khóa học cho 2 ngành Tài chính Doanh nghiệp và Ngân hàng 

là như thế nào?” 

  

Trả lời câu hỏi, ThS. Lê Phúc Minh Chuyên - Trưởng bộ môn Tài chính Ngân hàng chia sẻ: “Đối với 

chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, tổng số tín chỉ để hoàn thành chương trình học, nhiều nhất là 136 

tín chỉ và ít nhất là 135 tín chỉ. Trong đó sẽ có 2 khối kiến thức, gồm: Giáo dục đại cương (47 tín chỉ) và 

Giáo dục chuyên nghiệp (83 - 84 tín chỉ), chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc 

phòng và 5 tín chỉ tốt nghiệp. Đối với chuyên ngành Ngân hàng, tổng số tín chỉ để hoàn thành chương 

trình học, nhiều nhất là 134 tín chỉ và ít nhất là 131 tín chỉ. Trong đó sẽ có 2 khối kiến thức, gồm: Giáo 

dục đại cương (47 tín chỉ) và Giáo dục chuyên nghiệp (79 - 83 tín chỉ), chưa tính các học phần Giáo dục 

thể chất, Giáo dục quốc phòng và 5 tín chỉ tốt nghiệp. Đây là tổng khối lượng kiến thức mà các bạn phải 

hoàn thành khi học ngành Tài chính Doanh nghiệp và Ngân hàng tại Đại học Duy Tân.” 

  

Không ít bạn cũng dành nhiều sự quan tâm đến các ngành học thuộc Chương trình Tài năng, bạn Kim 

Yến đã gửi câu hỏi: “Em được biết, Đại học Duy Tân có rất nhiều ngành thuộc Chương trình Tài năng, 

vậy thầy cô có thể chia sẻ cho em biết về thông tin tuyển sinh chương trình này trong năm 2020?” 
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Thầy Bùi Đức Anh - Trưởng các Chương trình Tài năng đang trả lời câu hỏi cho các bạn thí sinh 

  

Thầy Bùi Đức Anh - Trưởng các Chương trình Tài năng giải đáp: “Mùa tuyển sinh năm 2020, Đại học 

Duy Tân tuyển sinh 10 chuyên ngành thuộc Chương trình Tài năng, gồm: ngành Quản trị Tài chính, 

Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị Marketing và Chiến lược, Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng, Văn 

hóa Du lịch Việt Nam, Big Data & Machine Learning, Kế toán Quản trị, Trí tuệ Nhân tạo, Luật kinh 

doanh, Quan hệ Quốc tế. Năm nay, nhà trường sẽ cấp 225 suất học bổng và tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng 

đối với các bạn thí sinh đạt giải Khuyến khích trở lên trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, kỳ thi Khoa 

học Kỹ thuật do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức, hoặc có điểm thi THPT Quốc gia từ 20 điểm trở lên. 

Khi tham dự các chuyên ngành thuộc Chương trình Tài năng, các bạn sẽ được học các môn chuyên 

ngành với người nước ngoài cùng các giáo trình tiên tiến nhất, quy mô lớp học khoảng 45 sinh viên để 

tạo cơ hội cho các bạn dễ dàng tương tác trực tiếp với giảng viên. Ngoài các bạn sinh viên Việt Nam, 

trong năm 2020, Chương trình Tài năng dự kiến sẽ có khoảng 100 bạn sinh viên quốc tế đến từ nhiều 

quốc gia tham gia học tại Đại học Duy Tân.” 

  

Livestream số 9: Chủ đề “Sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng Khoa Quản trị Kinh doanh tự tin đón 

nhận cơ hội việc làm” 

  

Thắc mắc về cơ hội việc làm đối với ngành Tài chính Ngân hàng, bạn Long đã gửi câu hỏi: “Thực tế có 

nhiều Ngân hàng Thương mại trong thời gian vừa qua đã sa thải hàng loạt nhân viên thì việc đăng ký 

nguyện vọng vào ngành Tài chính Ngân hàng liệu có còn phù hợp trong xu thế hiện nay hay không?”  
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Giải đáp băn khoăn, lo lắng của bạn Long, chị Đinh Kim Ngân - Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt 

Nam, Chi nhánh Sông Hàn chia sẻ: “Thị trường lao động là tùy thuộc vào nhu cầu, nơi ‘thuận mua vừa 

bán’ thì sẽ có đến và có đi. Vấn đề đến và đi này sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của các ngân hàng và nhu cầu 

của thí sinh nộp đơn vào các ngân hàng để xin tuyển dụng. Trong việc đến và đi này, có thể đi là do cơ 

cấu nhân sự lại từ phía ngân hàng trong từng năm và cũng có thể vì các bạn cảm thấy rằng trải nghiệm ở 

ngân hàng đã đủ và đi tìm những cơ hội khác. Như vậy, chúng tôi sẽ có thay thế và tuyển dụng hàng năm, 

tùy thuộc vào sự phát triển của từng ngân hàng cũng như đáp ứng vị trí của các nhân sự đã rời đi. Hàng 

năm, ngành Ngân hàng ở Việt Nam tuyển dụng không dưới 10000 người, riêng Ngân hàng Công thương, 

năm 2019 triển khai tuyển dụng 4 đợt, năm 2020 thì tuyển dụng đợt 1 trong tháng 3 và đợt 2 trong tháng 

4. Còn vấn đề học ngành Tài chính Ngân hàng có phù hợp hay không thì các bạn sẽ thấy được rằng, 

ngành Ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng, bởi doanh nghiệp thì cần ngân hàng, ngân hàng cũng cần 

doanh nghiệp và chúng tôi phải cần nhân sự để thực hiện vấn đề đó. Ngoài việc học ngành Ngân hàng, 

chúng tôi còn tuyển dụng tất cả các bạn sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị 

Kinh doanh hay các ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế.” 

  

Bên cạnh đặt câu hỏi trực tiếp trên Livestream, nhiều bạn trẻ cũng đã gửi inbox cho Fanpage của Đại học 

Duy Tân để được các cán bộ tư vấn tuyển sinh của nhà trường tư vấn cụ thể và chi tiết hơn. Livestream 

số 10 với chủ đề “Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ tại Việt Nam, tại sao không?” sẽ phát vào thứ 5 ngày 

26/03/2020 trên Fanpage của Đại học Duy Tân. Hãy cùng theo dõi và lắng nghe những chia sẻ cũng như 

giải đáp thắc mắc từ phía các thầy cô Đại học Duy Tân để có những sự chọn về ngành nghề phù hợp với 

bản thân nhé! 

  

(Truyền Thông) 

  

 


