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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                     Số:  44 /TB-ĐHNH- SĐH      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Về việc kế hoạch đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng 

Khóa 24 (2020 – 2023)  
 

 

1. Mục tiêu 

 Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo ra những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và 

năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, có khả năng phát hiện 

và giải quyết những vần đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu 

khoa học  trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. 

2. Thời gian đào tạo 

  03 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 04 năm đối với người có bằng cử nhân 

3. Cấu trúc chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo tiến sĩ được cấu trúc gồm 3 phần: 

Phần 1: Các học phần bổ sung kiến thức chuyên ngành ( với các NCS có chuyên ngành 

gần) 

Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, bài tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết, 02 

chuyên đề tiến sĩ.  

Phần 3: Thực hiện nghiên cứu và viết luận án tiến sĩ 

4. Kế hoạch đào tạo  

4.1. Giai đoạn học các học phần bổ sung kiến thức 

Nghiên cứu sinh (NCS) tự đăng ký học ghép với các lớp cao học trong thời gian 2 năm 

đầu. Các môn học bổ sung kiến thức bao gồm 03 môn học với 11 tín chỉ: 

1. Quản trị ngân hàng hiện đại nâng cao (Advanced Bank Manegement) 

2. Các chủ đề đương đại về tài chính – ngân hàng (Emerging Topics in Banking and 

Finance) 

3. Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro tài chính (Finacial Derivatives & Risk 

Management)  

4.2    Giai đoạn học các học phần thuộc chương trình tiến sĩ 
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 Trong giai đoạn này, NCS học 03 chuyên đề tiến sĩ với 06 tín chỉ (theo chương trình 

mới), lịch học tập trung với chi tiết môn học và thời gian như sau: 

Tập trung 

học liên tục 

Tên chuyên đề Thời gian 

Những vần đề đương đại về kinh tế, tài chính 

ngân hàng 
Từ tháng 2/2021 

đến tháng 5/2021 

 

Phương pháp nghiên cứu nâng cao 

Chuyên đề chuyên sâu về tài chính 

  4.3    Giai đoạn thực hiện nghiên cứu và làm luận án tiến sĩ 

  Trong năm thứ nhất, ngoài việc đáp ứng yêu cầu hoàn tất chương trình bổ sung kiến 

thức chuyên ngành (đối với những NCS tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần) và các học phần thuộc 

chương trình tiến sĩ, các NCS cần bắt tay ngay vào công việc nghiên cứu, không nên để đến 

hết năm thứ nhất mới quay trở lại đề tài nghiên cứu của mình. NCS sẽ được phân về các khoa 

chuyên môn để tham gia hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của các khoa, tham gia các 

buổi thảo luận và hội thảo khoa học. NCS cần đáp ứng yêu cần về sản phẩm nghiên cứu theo 

từng giai đoạn và hoàn tất các công việc theo các mốc thời gian như sau: 

Công việc cần làm/ hoàn tất Mốc thời gian tối đa 

1 Phân công người hướng dẫn NCS.  Tháng 3/2021 

2 Phân công sinh hoạt về khoa chuyên môn Tháng 3/2021 

3 
Đăng ký kế hoạch học tập và tên 02 chuyên 

đề có xác nhận của người hướng dẫn 
Tháng  5/2021 
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Báo cáo tiến độ nghiên cứu lần 1 
Tháng 6/2021 

5 

 

Bảo vệ bài tiểu luận tổng quan và đề cương 

chi tiết  

Tối đa tháng 03/2022 

6 Báo cáo tiến độ nghiên cứu lần 2 Tháng 12/2021 

7 Bảo vệ 02 chuyên đề  của luận án  Tháng 08/2022 

8 Báo cáo tiến độ nghiên cứu lần 3 Tháng 06/2022 

10 Bảo vệ luận án cấp bộ môn Tháng 03/2023 

11 Báo cáo tiến độ nghiên cứu lần 4 Tháng  12/2022 

12 
Chỉnh sửa luận án theo góp ý của Hội đồng 

luận án cấp bộ môn 

Tối đa 2 tháng sau Hội đồng luận án  

cấp bộ môn 
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13 Lấy ý kiến phản biện độc lập 
Tháng 5/2023 sau khi hoàn tất  

chỉnh sửa luận án cấp bộ môn 

14 
Gửi tóm tắt luận án để lấy ý kiến nhận xét 

của các nhà khoa học và tổ chức kinh tế 
Tháng 5, 6 /2023 

15 Báo cáo tiến độ nghiên cứu lần 5 Tháng 6/2023 

16 Bảo vệ luận án cấp trường Tháng  11/2023 

17 Chỉnh sửa sau cấp trường nộp lại 

Tháng 12/2023 

(Tối đa 06 tháng từ ngày bảo vệ, nếu 

quá thới hạn phải bảo vệ lại) 

18 

Xét tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ (Trường 

hợp hồ sơ không nằm trong danh sách thẩm 

định của Bộ Giáo dục) 

Tháng 3 -4 /2024 

5. Một số yêu cầu cụ thể của chương trình đào tạo và quá trình đào tạo: 

Nghiên cứu sinh thực hiện theo qui định tại Quyết định số 552/QĐ-ĐHNH ngày 

06/3/2019 về ban hành chương trình đào tạo tiến sĩ; Quyết định số 2037/QĐ – ĐHNH 

ngày 24/10/2018 về ban hành Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Quyết định số 2157/QĐ 

ĐHNH ngày 01/10/2019 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Qui chế đào tạo trình độ 

tiến sĩ tại Website: http//www.khoasdh.buh.edu.vn. 

  

 Nơi nhận: 
- NCS (để thực hiện); 

- Người hướng dẫn khoa học; 

- Phòng TCKT; 

- Ban website; 

- Lưu: Khoa SĐH 

TRƯỞNG KHOA SAU ĐẠI HỌC 

Đã ký 

 

 

 

Lê Đình Hạc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


