
HK1

(12 TC)
HK2

(19TC)

HK4

(20TC)
HK3

(18TC)

HK5

(19TC)

HK6

(18TC)

HK7

(17TC)
HK8

(10TC)

Triết học

Mác-Lênin 

(3TC)

Kinh tế chính trị

Mác-Lênin (2TC)

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học (2TC)

Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt 

Nam (2TC)

Luật kinh doanh 

(2TC)

Tiếng Anh 

Course 1

 (4TC)

Tiếng Anh 

Course 2

 (4TC)

Tiếng Anh 

Course 3 

(4TC)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (2TC)

Tin học cơ sở 1 

(2TC)

Tin học cơ sở 3 

(2TC)

Kinh tế vi mô 1 

(3TC)

Toán cao cấp 1 

(2TC)

Toán cao cấp 2 

(2TC)

Pháp luật đại 

cương (2TC)

Lý thuyết xác 

suất và thống kê 

(3TC)

Toán kinh tế 

(3TC)

3 học phần tự 

chọn (a) (6TC)

Lập trình Python 

(Fintech)

(3TC)

Cơ sở dữ liệu 

(Fintech) (3TC)

Thực tập và tốt 

nghiệp (10TC)

(hoặc các học 

phần thay thế tốt 

nghiệp)

Kinh tế vĩ mô 1 

(3TC)

Tài chính tiền tệ 

(3TC)

Phân tích và thiết 

kế HTTT quản lý 

(Fintech) (3TC)

Công nghệ tài 

chính căn bản 

(Fintech) (3TC)

Nghiệp vụ ngân 

hàng thương mại 

(3TC)

Trí tuệ nhân tạo 

(Fintech) (3TC)

Phương pháp 

luận NCKH (2TC)

Tiền số và công 

nghệ Blockchain 

(3TC)

Phân tích dữ liệu 

tài chính quy mô 

lớn (3TC)

Marketing căn bản 

(3TC)

Phát triển hệ 

thống TMĐT 

(Fintech) (3TC)

Chú giải

Bắt buộc chung

Bắt buộc chung nhóm ngành

Kiến thức cơ sở ngành

Kiến thức Chuyên ngành

Học phần tiên quyết

Học phần học trước 

TIẾN TRÌNH HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

Ngành: Công nghệ tài chính (Fintech) 

Quản trị tài chính 

doanh nghiệp 

(3TC)

Kinh tế lượng tài 

chính (3TC)

Phân tích tài 

chính doanh 

nghiệp (3TC)

Quản lý và ứng 

dụng CSDL trong 

tài chính (3TC)

Kế toán quản trị 

(3TC)

Quản trị rủi ro tài 

chính (3TC)

Các học phần tự chọn (a):

1. Phân tích hoạt động KD 

(2TC)  

2. Thương mại điện tử 

(2TC)

3. Quản trị bán hàng (2TC)

4. E-marketing (2TC)

5. Kế toán tài chính DN 

(2TC)

6. Kiểm toán căn bản 

(Fntech) (2TC)

7. Quản trị công nghệ (2TC)

8. Thanh toán quốc tế 

(2TC)

Các học phần tự chọn (b):

1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

(Fintech) (3TC)

2. Phát triển ứng dụng tài 

chính trên Python (3TC)

3. Phát triển ứng dụng trên 

di động (3TC)

4. An toàn bảo mật thông 

tin (3TC)

5. Đổi mới sáng tạo tài 

chính (3TC)

6. Tài chính quốc tế (3TC)

Lập trình web 

(Fintech) (3TC)

Đầu tư tài chính 

(3TC)

02 học phần tự 

chọn (b) (6TC)

Nguyên lý kế 

toán (3TC)

Tiếng Anh 

Course 3 Plus 

(2TC)
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