NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH VÀ
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH)

THÔNG TIN CHUNG
Cơ sở đào tạo: Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI),
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
Thời gian học: 18 tháng
Hình thức: học tập trung (buổi tối & cuối tuần)
Văn bằng: Thạc sĩ của Đại học Quản lý
Normandie (EM Normandie)
Học phí: 175 triệu VNĐ/khóa

ĐIỂM NỔI BẬT
+ Chuẩn châu Âu, được công nhận toàn cầu
+ Tiên phong tại Việt Nam, thứ hai tại Đông Nam Á
+ 50% thời lượng được giảng dạy bởi các giáo sư Anh và
Pháp giàu kinh nghiệm làm việc tại London - Thủ đô
Fintech của châu Âu

+ Nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong ngành tài
chính, ngân hàng, Fintech thời đại kinh tế số

GIỚI THIỆU
Chương trình giúp học viên hình thành những
kỹ năng chuyên nghiệp và một nền tảng kiến
thức vững chắc trong lĩnh vực ngân hàng, tài
chính và đặc biệt là Fintech.
Chương trình được đào tạo đồng thời tại IFI và
Oxford campus của EM Normandie tại Vương
quốc Anh.

+ Cơ hội trao đổi sinh viên và thực tập tại Pháp, Anh
+ Cơ hội nhận học bổng dành cho học viên xuất sắc

THẾ MẠNH CỦA EM NORMANDIE
+ Một trường Đại học hàng đầu tại châu Âu đào tạo về
Kinh doanh và quản lý

+ Chứng nhận chất lượng quốc gia và quốc tế bởi các tổ
chức kiểm định như AACSB, EQUIS, BSIS và Hiệp hội
các Trường lớn châu Âu

+ 5 phân hiệu tại Caen, Le Havre, Paris (Pháp); Dublin
(Ai-len); Oxford (Vương quốc Anh)

+ Giảng viên đến từ Anh, Pháp và một số nước châu Âu khác
+ 860 chuyên gia đến từ doanh nghiệp và hơn 5.000

Trong khi các ngân hàng truyền thống gặp khó khăn
trong việc đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa
và nhỏ, Fintech đã thâm nhập thành công vào phân
khúc, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho học viên tốt
nghiệp. Chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và
Fintech không ngừng được đổi mới để thích ứng với
những thay đổi trong tương tác giữa ngân hàng với các
công ty Fintech và giải quyết những vấn đề trọng yếu
của hai lĩnh vực này. Với cách tiếp cận độc đáo và toàn
diện, chương trình đào tạo học viên trở thành những
chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo
hiểm và công nghệ, đồng thời ươm tạo tinh thần khởi
nghiệp. Chương trình này sẽ giúp các bạn thành công
trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính cũng như trong
các công ty khởi nghiệp về công nghệ.

công ty đối tác

+ Hội cựu sinh viên EM Normandie với hơn 18.500
thành viên

GS. Paul GRIFFITHS
Giám đốc chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Fintech

NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH - FINTECH

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH - FINTECH

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
KẾ TOÁN & TÀI CHÍNH
Kế toán và tài chính căn bản
Kế toán quản trị
Đạo đức kinh doanh và quản trị công ty
Phương pháp định lượng trong tài
chính
NGÂN HÀNG 1
Kiến thức căn bản về ngân hàng và bảo
hiểm
Thách thức
HỆ THỐNG THÔNG TIN & CÔNG CỤ
Hệ thống thông tin ngân hàng 1
Căn bản về Excel và thống kê
Lập trình
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH
Công nghệ tài chính là gì?
Công nghệ Blockchain
KHỞI NGHIỆP & QUẢN LÝ
Tài chính doanh nghiệp và Quyết định
đầu tư
Phân tích báo cáo kế toán và tài chính
VIẾT LUẬN & HƯỚNG DẪN
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Dự án nhóm có hướng dẫn 1
KIỂM TOÁN
Kiểm toán và quản trị rủi ro
Thuế và pháp luật đối với quản trị dự án
và công ty
NGÂN HÀNG 2
Các quy định trong ngân hàng
Các công cụ tài chính
Quản trị tài sản
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH
Khởi nghiệp là gì?
Phương pháp luận và lập trình (lập
trình định hướng đối tượng)
Quản trị dự án
Thách thức
THỰC TẬP
VIẾT LUẬN & HƯỚNG DẪN
Luận văn
Dự án nhóm có hướng dẫn 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH BỞI CÁC TỔ CHỨC

Đăng ký nhận thông tin về chương trình: https://bit.ly/2Yy7TBY

TRẢI NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
• Giải quyết vấn đề thực tiễn (2 tuần): giúp ngân hàng lập đề
xuất cấp vốn cho doanh nghiệp
• Thực tập 6 tháng tại các tổ chức ngân hàng, tài chính,
bảo hiểm và công ty Fintech
• Luận văn

CƠ HỘI VIỆC LÀM
• Thông tin về thị trường việc làm
Fintech ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu của các
tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính,
ngân hàng và bảo hiểm. Mục đích của Fintech là ứng
dụng công nghệ để tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả dịch
vụ so với các phương pháp truyền thống. Số lượng việc
làm ngày một giảm trong các tổ chức ngân hàng truyền
thống, trong khi đó số lượng việc làm liên quan tới Fintech
ngày càng tăng. Theo thống kê của Vietnamworks, trong
năm qua số lượng việc làm liên quan tới Fintech đã tăng
hơn 200%, và đây cũng là một trong những lĩnh vực được
trả lương cao nhất.
• Một số vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Giám đốc chiến lược, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc dự
án, Chuyên gia phân tích pháp chế, CNTT & thị trường,
Chuyên gia tư vấn tài chính, v.v...
• Dữ liệu việc làm của học viên tốt nghiệp
(tại Oxford campus năm 2019)
- 100% có việc làm trong vòng 2 tháng sau tốt nghiệp
- 100% đảm nhiệm các vị trí quản lý
- 75% hợp đồng dài hạn
- Mức lương trung bình € 40,500/năm

YÊU CẦU ĐẦU VÀO
• Văn bằng: cử nhân Việt Nam hệ 4 năm, Master 1 (M1) hệ
châu Âu, hoặc tương đương
• Tiếng Anh: cấp độ 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt
Nam, IELTS 5.5 hoặc tương đương
• Phương thức tuyển sinh: xét tuyển (bao gồm xét hồ sơ
và phỏng vấn)

IFI hình thành trên cơ sở phát triển Viện Tin học
Pháp ngữ (Institut de la Francophonie pour
l'Informatique, thành lập năm 1993) và tiếp nhận
Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội (Pôle Universitaire Français à Hanoi, thành lập năm 2006) với
kinh nghiệm đào tạo các chương trình quốc tế
ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân
hàng từ bậc cử nhân đến tiến sĩ bằng ngoại ngữ
(Anh, Pháp). IFI là một tổ chức nghiên cứu và đào
tạo liên ngành, chất lượng cao trực thuộc Đại học
Quốc gia Hà Nội với gần 30 năm kinh nghiệm.

Thông tin liên hệ
+84 96 235 1619
etudes@ifi.edu.vn
ifi.vnu.edu.vn

