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 I. TÔØ TRÌNH ÑAÊNG KYÙ CHUYEÂN NGAØNH ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC  

1.1. Teân chuyeân ngaønh ñaøo taïo 

Teân tieáng Vieät: Kinh Teá Taøi Chính - Ngaân Haøng 

Teân tieáng Anh:  Economics of Finance and Banking  

1.2. Maõ Soá: 60 31 12 01 

1.3. Baäc ñaøo taïo: Tieán só  

1.4. Teân vaên baèng 

Teân tieáng Vieät: Tieán só kinh teá chuyeân ngaønh Kinh teá Taøi chính Ngaân haøng. 

Teân tieáng Anh: Doctor of Philosophy of Economics – specialized in Finance and 

Banking 

1.5 Nhu caàu cuûa neàn kinh teá xaõ hoäi:  

 

Khi chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng, yeâu caàu ñoåi môùi tröôùc tieân ñöôïc chuù troïng ñoù 

laø lónh vöïc taøi chính ngaân haøng. Nhu caàu phaùt trieån ngaønh taøi chính ngaân haøng theo 

yeâu caàu cuûa neàn kinh teá thò tröôøng vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ñaõ vaø ñang ñaët ra cho 

chuùng ta caàn phaûi ñaøo taïo moät ñoäi nguõ caùc chuyeân gia taøi chính-ngaân haøng coù kieán 

thöùc nâng cao vaø kyõ naêng phân tích chính sách tài chính ngân hàng phuø hôïp vôùi ñieàu 

kieän môùi. Vieät nam vôùi moät thò tröôøng taøi chính coøn non treû vaø heä thoáng ngaân haøng 

ñang trong quaù trình caûi caùch, caùc doanh nghieäp vaø caùc ñònh cheá taøi chính trung gian 

trong boái caûnh neàn kinh teá thò tröôøng vaø hoäi nhaäp kinh teá theá giôùi ñang raát caàn moät löïc 

löôïng chuyeân gia kinh teá taøi chính ngaân haøng coù trình ñoä vaø khaû naêng chuyeân moân 

cao. Hôn nöõa, theo Nghò Quyeát 01 cuûa Boä Chính Trò, vaø ñònh höôùng quy hoaïch phaùt 

trieån kinh teá xaõ hoäi Vieät Nam, TP.Hoà Chí Minh ñeán naêm 2015, taàm nhìn 2020, 

TP.HCM seõ trôû thaønh Trung taâm taøi chính cuûa Vieät Nam vaø khu vöïc, coù theå caïnh 

tranh vôùi caùc trung taâm taøi chính khaùc trong khu vöïc nhö Bangkok, Singapore. Hôn 

nöõa, Vieät nam môùi trôû thaønh thaønh vieân cuûa Toå chöùc thöông maïi theá giôùi WTO, thò 
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tröôøng taøi chính seõ ñöôïc môû roäng vaø hoäi nhaäp sâu hơn vôùi thò tröôøng taøi chính khu vöïc 

vaø theá giôùi, ñoøi hoûi coù ñoäi nguõ chuyeân gia coù trình ñoä cao vaø kyõ naêng quaûn lyù, ñieàu 

haønh thò tröôøng, nghieân cöùu vaän duïng kinh nghieäm quoác teá toát. Vôùi muïc tieâu, yeâu caàu  

treân, thì nhu caàu ñaøo taïo ñoäi nguõ chuyeân gia coù trình ñoä cao trong lónh vöïc Taøi chính – 

Ngaân haøng laø raát caàn thieát.  

Maët khaùc, nguoàn tuyeån sinh cho ñaøo taïo baäc tieán só, chuyeân ngaønh kinh teá Taøi chính-

ngaân haøng hieän nay khaù phong phuù vaø ña daïng. Nguoàn thöù nhaát laø nhöõng caùn boä 

giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, cán bộ coâng chöùc Nhà nước, các chuyên gia ñaõ coù baèng 

thaïc só chuyeân ngaønh “taøi chính, tín duïng va ølöu thoâng tieàn teä” vaø caùc chuyeân ngaønh 

kinh teá khaùc ñang laøm vieäc ôû caùc Tröôøng ñaïi hoïc, caùc Vieän nghieân cöùu  phía nam, caùc 

cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà taøi chính ngaân haøng, các định chế tài chính trung gian 

đóng trên địa bàn caùc tænh phía Nam. Nguoàn thöù hai, laø töø keát quaû ñaàu ra cuûa ñaøo taïo 

cao hoïc cuøng chuyeân ngaønh Kinh teá Taøi chính Ngaân haøng taïi Khoa kinh Teá-ÑH Quoác 

Gia TP.HCM, moãi naêm coù treân döôùi 40 hoïc vieân toát nghieäp seõ tiếp tục học lên bậc tiến 

sĩ sẽ là ñaàu vaøo ñuùng chuyeân ngaønh cho baäc Tieán só. Hieän nay, ôû phía nam coù hai 

tröôøng ñaøo taïo baäc tieán só veà chuyeân ngaønh “taøi chính, tín duïng, löu thoâng tieàn teä” laø 

Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM vaø Ñaïi hoïc Ngaân haøng, nhöng chöa coù tröôøng naøo môû 

chuyeân ngaønh Kinh teá Taøi chính-Ngaân haøng baäc tieán só-Nghieân cöùu vaän duïng kieán 

thức kinh teá hoïc hieän ñaïi giaûi quyeát caùc vaán ñeà cuûa ngaønh taøi chính ngaân haøng (khác 

với chuyên ngành đã và đang có ở các trường là đứng trên giác độ của khoa học quản lý 

nghiệp vụ của chuyên ngành tài chính, tín dụng, lưu thông tiền tệ). Vì leõ ñoù nhu caàu môû 

ngaønh ñaøo taïo baäc tieán só, chuyeân ngaønh Kinh teá Taøi chính-ngaân haøng ñoái vôùi Khoa 

Kinh Teá-ÑH Quoác Gia laø raát lôùn, ñaùp öùng cho caùc tænh phía nam, nôi ñang thieáu ñoäi 

nguõ caùn boä coù trình ñoä cao veà taøi chính Ngaân haøng. Caùc nöôùc coù neàn kinh teá vaø taøi 

chính phaùt trieån nhö Myõ, Anh, Singapore, UÙc… ñaõ coù kinh nghieäm laâu naêm veà ñaøo taïo 

cao hoïc vaø Tieán só chuyeân ngaønh Taøi chính-Ngaân haøng, đặc biệt là ứng dụng kinh tế 

học giải quyết các vấn đề chính sách tài chính ngân hàng và phát triển thị trường tài 

chính, hệ thống tài chính phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Coù nhieàu chöông trình của 

các trường ở Mỹ (University of California, Michigan University, Tech Taxas 

University…), ở Singapore (NUS), ở Anh (Cambrigh, Stanford…) ở Úc (New South 

Wale, Sidney…) ñöôïc xeáp haïng cao, ñaøo taïo keát hôïp vôùi thöïc hieän caùc chöông trình 

nghieân cöùu veà Taøi chính-Ngaân haøng ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp nguoàn nhaân löïc cao cho 

phaùt trieån thò tröôøng taøi chính, cho các tổ chức tài chính quốc tế (IMF, World Bank, 

ADB…), cho hệ thống tài chính cuûa caùc nöôùc vaø theá giôùi. Ñaây cuõng laø cô hoäi vaø thuaän 

lôïi ñeå cho chuùng ta ñi sau hoïc hoûi kinh nghieäm.  

Do ñaëc tröng vaø yeâu caàu thöïc tieãn phaùt trieån cuûa ngaønh Taøi chính – Ngaân haøng cuûa 

khu vöïc phía nam, khi Việt nam hội nhập mở cửa thị trường tài chính,  nguoàn tuyeån 

sinh cho ñaøo taïo baäc tieán só laø doài daøo, phong phuù ña daïng, cuøng vôùi cô hoäi hoïc hoûi 

kinh nghieäm caùc nöôùc ñi tröôùc seõ taïo ñieàu kieän toát cho thực hiện ñaøo taïo ñoäi nguõ 

chuyeân gia kinh teá coù trình độ cao, có kyõ naêng phaân tích chuyên sâu vaø khả năng öùng 

dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại của kinh tế học trong ngành Taøi chính -Ngaân haøng. 

Vì vaäy hình thaønh chöông trình ñaøo taïo Sau ñaïi hoïc baäc Thaïc só vaø tieáp theo laø baäc 

Tieán só chuyeân ngaønh kinh teá Taøi chính-Ngaân haøng taïi Khoa kinh teá-ÑH Quoác Gia 

TP.HCM laø raát caàn thieát trong boái caûnh hoäi nhaäp quoác teá vaø nhu caàu phaùt trieån kinh teá 
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xaõ hoäi ñaát nöôùc. Chöông trình ñaøo taïo tieán só chuyeân ngaønh kinh teá Taøi chính-Ngaân 

haøng döï kieán seõ ñaûm baûo ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu phaùt trieån lónh vöïc taøi chính ngaân 

haøng hieän nay cho Vieät nam noùi chung, cho khu vöïc phía nam noùi rieâng, ñaëc bieät laø 

cho Vuøng Kinh Teá Troïng ñieåm phía Nam, trong ñoù TP. Hoà Chí Minh laø haït nhaân, nôi 

theo quy hoaïch seõ trôû thaønh moät trung taâm taøi chính khu vöïc, coù theå caïnh tranh vôùi 

Thaùi Lan và Singapore trong töông lai. 

 

1.6  Quy moâ ñaøo taïo: 02 NCS/Khoùa 

 

1.7 Nguoàn kinh phí phuïc vuï ñaøo taïo: hoïc phí/ngaân saùch  

 

II . NOÄI DUNG , CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO 

 

2.1. MUÏC TIEÂU ÑAØO TAÏO 

 

Muïc tieâu cuûa chöông trình laø ñaøo taïo caùc chuyeân gia kinh teá coù trình ñoä cao vaø chuyeân 

saâu trong lónh vöïc Taøi chính-Ngaân haøng, coù trình ñoä kieán thöùc cô baûn hieän ñaïi, coù kieán 

thöùc naâng cao veà caùc moân cô sôû ngaønh, taïo ñieàu kieän ñeå tieáp caän caùc vaán ñeà thuoäc 

chuyeân ngaønh chuyeân saâu hôn, hoaëc nhöõng lónh vöïc chuyeân ngaønh môùi đã và đang 

phaùt trieån taïi Vieät nam trong quaù trình chuyeån ñoåi neàn kinh teá, hoäi nhaäp kinh teá, hoäi 

nhaäp vôùi heä thoáng taøi chính khu vöïc vaø quoác teá. Ñoàng thôøi chöông trình ñaøo taïo naøy 

cuõng seõ cung caáp cho xaõ hoäi (caùc trường đại học, vieän nghieân cöùu, các  cô quan quaûn 

lyù nhaø nöôùc, caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá, caùc toå chöùc taøi chính 

trung gian: thò tröôøng taøi chính, ngaân haøng thöông maïi, coâng ty taøi chính, quyõ ñaàu tö, 

coâng ty chöùng khoaùn, caùc coâng ty baûo hieåm…), keå caû caùc toå chöùc Taøi chính-Ngaân haøng 

quoác teá nhöõng nhaø kinh teá, caùc chuyeân gia Taøi chính-Ngaân haøng coù trình ñoä chuyeân 

moân cao, coù naêng löïc vaø kyõ naêng phaân tích hieän ñaïi vaø đặc biệt có khaû naêng nghieân 

cöùu aùp duïng caùc kieán thöùc naâng cao, kinh tế học hieän ñaïi, kinh nghieäm quoác teá vaøo 

ñieàu haønh vaø quaûn lyù heä thoáng taøi chính phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hoäi nhaäp cuûa Vieät 

Nam, cuõng nhö coù khaû naêng thöïc haønh vaø ñieàu haønh kinh doanh ñaït hieäu quaû cao 

trong lónh vöïc Taøi chính – Ngaân haøng. 

 

2.2 ÑOÁI TÖÔÏNG DÖÏ THI 

 

2.2.1 Ñoái töôïng khoâng phaûi boå tuùc kieán thöùc: Thaïc só / Cöû nhaân kinh teá (ñoái vôùi cöû 

nhaân coù keát quaû hoïc taäp loaïi xuaát saéc vaø ñöôïc ñeà nghò cho pheùp döï thi NCS) 

chuyeân ngaønhTaøi chính – Ngaân haøng theo caùc lónh vöïc chuyeân saâu: 

 Taøi chính Nhaø nöôùc/Tài chính công 

 Taøi chính Doanh nghieäp 

 Ngaân haøng 

2.2.2 Ñoái töôïng phaûi boå tuùc kieán thöùc: Thaïc só kinh teá, Thạc sĩ quaûn trò kinh doanh 

khoâng thuoäc chuyeân ngaønh Taøi chính – Ngaân haøng phaûi hoïc caùc moân hoïc boå 

sung sau (xem baûng). 
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Danh Muïc caùc moân hoïc boå sung kieán thöùc: 

 

STT Moân hoïc chuyeån ñoåi Soá tieát hoïc Ghi chuù 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Taøi chính phaùt trieån 

Taøi chính coâng (naâng cao) 

Taøi chính doanh nghieäp 2 (naâng cao) 

Quaûn trò ngaân haøng 

Taøi chính quoác teá 

NHTW vaø chính saùch tieàn teä 

Phaân tích thò tröôøng taøi chính 

Ñaàu tö Taøi chính 

Thueá 

Quaûn lyù Ngaân saùch Nhaø nöôùc 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

30 

30 

30 

30 

 

Tuy nhieân, ñoái vôùi nhöõng öùng vieân NCS hoïc cao hoïc chuyeân ngaønh khaùc, neáu ñaõ ñöôïc 

hoïc moät hoaëc moät soá moân hoïc theo lieät keâ bieåu treân seõ ñöôïc mieãn moân töông öùng (seõ 

xem xeùt töøng tröôøng hôïp cuï theå).  

 

2.2.3 Ñoái töôïng ñöôïc chuyeån tieáp sinh: Ñoái vôùi caùc ñoái töôïng döï tuyeån khaùc (tuyeån 

thaúng, chuyeån tieáp, ngöôøi nöôùc ngoaøi…) aùp duïng theo quy ñònh hieän haønh cuûa 

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo vaø Ñaïi hoïc Quoác gia Tp. Hoà Chí Minh. Theo ñieàu 6 

cuûa Qui cheá tuyeån sinh sau ñaïi hoïc, öùng vieân laø cöû nhaân kinh teá phaûi ñaûm baûo 

caùc tieâu chuaån (keát quaû hoïc ñaïi hoïc ñaït loïai gioûi, coù hai baøi baùo ñaêng treân taïp 

chí chuyeân ngaønh, ñaõ laøm chuû nhieäm ñeà taøi NCKH baûo veä thaønh coâng, ñuùng 

ngaønh hoïc taïi Khoa) ñöôïc döï thi NCS, neáu ñoã NCS phaûi hoïc hoøan taát chöông 

trình ñaøo taïo cao hoïc ñang coù taïi Khoa Kinh Teá-ÑH Quoác Gia TP.HCM. 

 

2.3 Moân thi tuyeån: Thí sinh phaûi döï thi caùc moân sau: 

 

- Ngoaïi ngöõ : töông ñöông trình ñoä C (Caùc thí sinh thuoäc ñoái töôøng mieãn 

thi ngoaïi ngöõ khoâng phaûi thi moân naøy) 

- Moân chuyeân ngaønh: Lyù thuyeát Taøi chính – Tieàn teä (Coù ñeà cöông oân 

taäp ñính keøm phaàn sau hoà sô naøy) 

- Baûo veä ñeà cöông nghieân cöùu 

 

2.4 CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO 

 

2.4.1 Khaùi quaùt chöông trình ñaøo taïo: 

Caáu truùc vaø khoái löôïng kieán thöùc ñöôïc xaây döïng theo: 

 Quyeát ñònh soá 250/ÑHQG-SÑH ngaøy 01/06/2001 cuûa Giaùm ñoác 

ÑHQG-HCM 
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 Quy cheá ñaøo taïo sau ñaïi hoïc cuûa Boä giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ban haønh 

theo quyeát ñònh soá 18/2000/ QÑ-BGT-ÑT ngaøy 08/06/2000 cuûa Boä 

tröôûng Boä giaùo duïc vaø Ñaøo taïo. 

a. Ñoái vôùi NCS coù trình ñoä Thaïc só: Chöông trình ñaøo taïo bao goàm 2 phaàn 

 Phaàn 1: Caùc chuyeân ñeà nhaèm trang bò cho caùc NCS naêng löïc nghieân 

cöùu khoa hoïc, caäp nhaät vaø naâng cao kieán thöùc chuyeân saâu coù lieân 

quan ñeán ñeà taøi laøm cô sôû xaây döïng phöông phaùp luaän cuûa ñeà taøi luaän 

aùn tieán só. Moãi NCS phaûi hoaøn taát 03 chuyeân ñeà, töông ñöông vôùi 

khoaûng töø 5 ñeán 10 ÑVHT. (Danh muïc chuyeân ñeà tieán só tham khaûo ôû 

phaàn phuï luïc). 

 Phaàn 2: NCS phaûi thöïc hieän vaø baûo veä Luaän aùn tieán só caáp cô sôû vaø 

caáp Quoác gia theo Quy cheá toå chöùc ñaøo taïo Tieán só ñaõ ban haønh. 

b. Ñoái vôùi NCS coù trình ñoä cöû nhaân: NCS phaûi hoaøn thaønh khoái löôïng caùc 

moân hoïc chuyeân moân cuûa chöông trình Thaïc só chuyeân ngaønh Taøi chính  

- Ngaân haøng do Khoa Kinh teá ÑHQG thieát keá vaø ñaøo taïo ñaõ ñöôïc chaáp 

thuaän vaø ñang thöïc hieän (xem danh muïc moân hoïc cuûa chöông trình cao 

hoïc ñaõ ñöôïc duyeät) 

 

2.4.2 Ñieàu kieän toát nghieäp:  

 

- NCS phaûi hoaøn thaønh 03 chuyeân ñeà Tieán só theo ñeà xuaát cuûa Caùn boä 

höôùng daãn 

- Ñoái vôùi NCS coù trình ñoä cöû nhaân, ngoaøi 03 chuyeân ñeà tieán só coøn phaûi 

hoaøn taát chöông trình ñaøo taïo ñaõ neâu ôû Muïc 2.4.1 b. 

- Ñöôïc Hoäi ñoàng baûo veä Luaän aùn caáp cô sôû vaø caáp Nhaø Nöôùc thoâng qua. 

2.4.3 Baûo veä luaän aùn: Luaän aùn coù theå ñöôïc baûo veä baèng Tieáng Vieät hoaëc Tieáng Anh 

(khi ñuû ñieàu kieän) 

2.4.4 Thôøi gian ñaøo taïo:  

  Thôøi gian ñaøo taïo laø 03 naêm, heä khoâng taäp trung. NCS phaûi hoaøn thaønh 03 

chuyeân ñeà tieán só tröôùc khi baûo veä luaän aùn tieán só caáp cô sôû vaø baûo veä thaønh coâng keát 

quaû nghieân cöùu cuûa mình tröôùc Hoäi ñoàng chaám luaän aùn Tieán só caáp cô sôû vaø caáp Nhaø 

Nöôùc. 

  Hoïc vieân phaûi thöïc hieän ñaày ñuû caùc yeâu caàu, nghóa vuï, noäi quy hoïc taäp vaø 

nghieân cöùu khoa hoïc cuûa Khoa Kinh teá –ÑHQG-HCM. 
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III-ĐỘI NGŨ, NĂNG LỰC GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

PHỤC VỤ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

3.1 Danh saùch caùc giaûng vieân cô höõu vaø thænh giaûng đã  và  đang tham gia đào 

tạo sau đại học, chuyên ngành Kinh tế Tài chính-Ngân hàng:  

 

STT Hoï vaø teân 

Giaûng vieân Hoïc 

haøm 

hoïc vò 

Chuyeân 

ngaønh coù vaên 

baèng cao 

nhaát 

Teân moân hoïc môùi seõ 

ñaûm traùch 

Cô 

höõu  

Thænh 

giaûng 

1 Nguyeãn Vaên Luaân X  PGS-

TS 

Kinh teá hoïc Kinh teá vó moâ 

2 Nguyeãn Thò Caønh  X  GS-TS Kinh teá -taøi 

chính 

Taøi chính coâng – Taøi 

chính phaùt trieån 

Phöông phaùp NCKH 

3 Nguyeãn Vaên Trình X  PGS. 

TS 

Kinh teá hoïc Kinh teá vi moâ 

4 Nguyeãn Tieán Duõng X  TS Kinh teá hoïc Kinh teá vi moâ 

5 Nguyeãn Chí Haûi X  TS Kinh teá hoïc Kinh teá chính trò 

6 Nguyeãn Vaên Baûng X  TS Kinh teá chính 

trò 

Kinh teá chính trò 

7 Ñinh Thò AÙnh Nguyeät X  TS Ngoaïi ngöõ Ngoaïi ngöõ 

8 Traàn Vieát Hoaøng X  TS Döï baùo taøi 

chính 

Lyù thuyeát Taøi chính – 

tieàn teä  

Ñaàu tö  taøi chính 

9 Hoaøng Vónh Long X  TS Kinh teá quoác 

teá 

Taøi chính quoác teá 

10 Phan Ñöùc Duõng X  TS Keá toaùn Thaåm ñònh döï aùn ñaàu 

tö 

11 Traàn Vaên Ñöùc X  TS Kinh teá quoác 

teá 

Taøi chính quoác teá  

 

12 Trònh Doaõn Chính  X PGS-

TS 

Trieát hoïc Trieát hoïc 

13 Vuõ Tình  X PGS-

TS 

Trieát hoïc Trieát hoïc 

14 Nguyeãn Hoaøng Tuaán  X TS Ngoaïi Ngöõ Ngoaïi Ngöõ 

15 Döông Thò Bình Minh  X GS-TS Taøi chính Quaûn lyù ngaân saùch NN 

Lyù thuyeát taøi chính tieàn 

teä 
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16 Nguyeãn Thò Nhung  X PGS-

TS 

Ngaân Haøng  Marketing Ngaân Haøng 

Quaûn trò ruûi ro trong 

KD ngaân haønh 

17 Hoà Dieäu  X TS Ngaân Haøng Quaûn trò Ngaân haøng 

Quaûn trò ruûi ro KD 

ngaân haønh 

18 Ngoâ Höôùng  X PGS-

TS 

Ngaân haøng Quaûn trò ngaân haøng 

Marketing ngaân haøng 

19 Nguyeãn Vaên Thuaän  X TS Taøi chính Taøi chính doanh 

nghieäp 2-Quaûn trò taøi 

chính 

Ñaàu tö taøi chính 

20 Nguyeãn Hoàng Thaéng  X TS Taøi chính Hôïp nhaát vaø Saùp nhaäp 

coâng ty 

Taøi chính doanh 

nghieäp 2( Quaûn trò Taøi 

chính)  

21 Nguyeãn Thanh Tuyeàn   X GS-TS Taøi chính Taøi chính coâng 

Thueá  

22 Leâ Hoàng Nhaät X  TS Kinh teá  Kinh teá löôïng 

Taøi chính phaùt trieån 

Ñaàu tö  taøi chính 

23 Laïi Tieán Dónh  X TS Taøi chính Thaåm ñònh döï aùn 

 

24 TS. Peter Kien Pham, 

School of Banking and 

Finance, University of 

New South Wales - 

Australia 

 

 x TS Tài chính Phaân tích thò tröôøng taøi 

chính – Quyeàn choïn 

 

Quaûn trò taøi chính 

25 TS. Tröông Quang 

Thoâng 

X  TS Taøi chính-

Ngaân haøng 

Taøi chính quoác teá 

Quaûn trò ngaân haøng 

Taøi chính phaùt trieån 

26 TS. Nguyeãn Thanh 

Döông 

 X TS Taøi chính-

Ngaân haøng 

Quaûn lyù Ngaân s1ch nhaø 

nöôùc 

Thueá 
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27 TS. Lê Hữu Nam X  TS Luật chuyên 

sâu về Tài 

chính-Ngân 

hàng và thị 

trường chứng 

kho án 

Đầu tư tài chính và Thị 

trường chứng khoán 

Luật kinh doanh chứng 

khoán và đầu tư tài 

chính 

28 TS. Lê Ngọc Minh  X TS  Quản trị Ngân hàng 

Caùc giaûng vieân thænh giaûng coù hôïp ñoàng traùch nhieäm keøm theo 

 

3.2 Năng lực đội ngũ trực tiếp tham gia đào tạo chuyên ngành, hướng dẫn NCS và 

tham gia Hội đồng chấm chuyên đề, luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Tài 

chính-Ngân hàng 

 

Theo baûng danh muïc giaûng vieân tham gia ñaøo taïo sau đại học  neâu trên coù gaàn 70% 

laø giaûng vieân cô höõu, trong ñoù soá giaûng vieân tham gia tröïc tieáp giaûng caùc moân 

chuyeân ngaønh Kinh tế Tài chính Ngân hàng vaø tham gia Hoäi ñoàng chuyeân ngaønh 

hoaëc höôùng daãn NCS chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng goàm: 

A- Đội ngũ giảng viên cơ hữu: 

1/ GS.TS. Nguyeãn Thò Caønh (Toát nghieäp ĐH Kinh teá Taøi chính-Lieân Bang Nga, 

Nghieân cöùu sau Tieán só taïi Singapore, Chaâu Aâu vaø Myõ), Trưởng Bộ môn Tài chính 

Ngân hàng, Khoa Kinh Tế, có khả năng hướng dẫn độc lập hoặc hướng dẫn chính NCS 

và tham gia các Hội đồng chuyên ngành 

2/ TS. Traàn Vieát Hoøang (Toát nghieäp ĐH Kinh teá Taøi chính-Lieân Bang Nga, nghiên 

cứu một số công trình tại Việt nam), Phó Bộ môn Tài chính-Ngân hàng, Khoa Kinh Tế, 

có khả năng đồng hướng dẫn (chính hoặc phụ NCS) và tham gia các Hội đồng chuyên 

ngành 

3/ TS. Tröông Quang Thoâng (Toát nghieäp Tieán só taïi Vieät nam, sau tieán só taïi Coäng 

hoøa Phaùp), Giảng viên Bộ môn Tài chính-Ngân hàng, Khoa Kinh Tế, có khả năng đồng 

hướng dẫn NCS và tham gia các Hội đồng chuyên ngành 

4/ TS. Leâ Hoàng Nhaät (Toát nghieäp tieán só taïi ÑH Stanford Myõ, sau tieán só taïi UÙc, 

giảng kinh tế học ứng dụng trong ngành Tài chính-Ngân hàng), Giảng viên Bộ môn 

Kinh tế học, Khoa Kinh Tế, có khả năng đồng hướng dẫn NCS và tham gia các Hội 

đồng chuyên ngành 

5/ TS. Phan Đức Dũng (tốt nghiệp tiến sĩ ngành Kế toán Tài chính), Giảng viên Kế toán 

Tài chính, Khoa Kinh Tế, có khả năng đồng hướng dẫn NCS và tham gia các Hội đồng 

chuyên ngành 

6/ PGS.TS Nguyễn Văn Luân (Chủ nhiệm Khoa Kinh Tế), PGS Kinh Tế Học vĩ mô 

ứng dụng trong Tài chính-Ngân hàng, có khả năng hướng dẫn chính NCS và tham gia 

các Hội đồng chuyên ngành 

7/ PGS.TS. Nguyễn Văn Trình (Phó CN Khoa Kinh Tế), PGS Kinh Tế Học vi mô, ứng 

dụng trong ngành Tài chính-Ngân hàng, có khả năng đồng hướng dẫn NCS và tham gia 

các hội đồng chuyên ngành 
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8/ TS. Nguyễn Tiến Dũng (Phó CN Khoa Kinh Tế), TS. Kinh Tế học vi mô, ứng dụng 

trong ngành Tài chính-Ngân hàng, có khả năng đồng hướng dẫn NCS và tham gia các 

Hội đồng chuyên ngành 

9/ TS. Lê Hữu Nam, TS Luật Chứng khoán, Tài chính-NH, có khả năng đồng hướng 

dẫn NCS và tham gia các Hội đồng chuyên ngành-Thị trường chứng khoán  

10/ NCS Hoøang Coâng Gia Khaùnh –caùn boä giaûng daïy Bộ moân Taøi chính- Ngaân haøng-

Khoa Kinh teá (ñang chôø baûo veä luaän aùn chuyeân ngaønh taøi chính-ngaân haøng taïi Hoäi 

Ñoàng caám luaän aùn caáp nhaø nöôùc-ÑH kinh teá TP.HCM), có thể tham gia đào tạo sau 

đại học và NCS chuyên ngành Kinh tế tài chính-Ngân hàng vào năm 2007 

11/ NCS Cung Traàn Vieät- caùn boä giaûng daïy Boä moân Taøi Chính Ngaân haøng-Khoa 

Kinh teá seõ baûo veä naêm 2007 (Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính tại Úc), có thể tham gia 

đào tạo  sau đại học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng vào năm 2008 

 

B. Caùc GS, PGS, TS-giaûng vieân thænh giaûng tham gia hướng dẫn NCS, tham gia 

Hoäi ñoàng chuyeân ngaønh Kinh tế Taøi chính Ngaân haøng: 

1/GS.TS Nguyễn Thanh Tuyền-GS lâu năm chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, có khả 

năng hướng dẫn độc lập hoặc hướng dẫn chính NCS và tham gia các Hội đồng chuyên 

ngành 

2/GS.TS Dương Thị Bình Minh-GS ngành Tài chính-Ngân hàng, có khả năng hướng 

dẫn độc lập hoặc hướng dẫn chính NCS và tham gia các Hội đồng chuyên ngành 

3/ PGS.TS Ngô Hướng, PGS chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, có khả năng hướng 

hướng dẫn chính NCS và tham gia các Hội đồng chuyên ngành 

4/PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, PGS chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, có khả năng 

hướng dẫn chính NCS và tham gia các Hội đồng chuyên ngành 

5/TS. Hồ Diệu, TS kinh nghiệm lâu năm ngành Tài chính-Ngân hàng, có khả năng 

hướng dẫn chính NCS và tham gia các Hội đồng chuyên ngành 

6/ TS. Peter Phan Kiên đang giảng dạy ngành Tài chính-Ngân hàng tại ĐH New South 

Wales, mong muốn được hợp tác, và có nguyện vọng về Bộ môn Tài chính-Ngân hàng 

khi kết thúc hợp đồng giảng dạy tại Úc, có khả năng đồng hướng dẫn NCS và tham gia 

các hội đồng chuyên ngành 

7/TS. Nguyễn Thanh Dương, TS chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, có khả năng đồng 

hướng dẫn NCS và tham gia các hội đồng chuyên ngành 

8/TS. Nguyễn Hồng Thắng, TS chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, có khả năng đồng 

hướng dẫn NCS và tham gia các hội đồng chuyên ngành 

9/TS Nguyễn Văn Thuận, TS chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, có khả năng đồng 

hướng dẫn NCS và tham gia các hội đồng chuyên ngành 

 …… 

3.3. Coâng taùc nghieân cöùu khoa hoïc phuïc vuï ñaøo taïo chuyeân ngaønh. 

 

Trong thời gian qua Bộ môn Tài chính-Ngân hàng đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu 

khoa học trong nước cũng như các dự án hợp tác quốc tế có khả năng ứng dụng vào 

thực tế điều hành của ngành tại việt nam và phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành 

bao gồm: 
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A-Các đề tài nghiên cứu trong nước: 

1/ Đề tài cấp Bộ: Tác động của đầu tư vốn Ngân sách đối với thu hút đầu tư tư nhân và 

FDI, đề tài cấp Bộ thực hiện năm 2003-2004, đã bảo vệ, Đề tài do GS.TS Nguyễn Thị 

Cành làm chủ nhiệm 

2/ Đề tài cấp Đại học Quốc gia: Đánh giá hiệu quả các mô hình tín dụng phục vụ người 

nghèo tại Tiền Giang, thực hiện năm 2004-2005, đã bảo vệ. Đề tài do TS. Trần Viết 

Hoàng làm chủ nhiệm 

3/Đề tài cấp cơ sở: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt 

nam, thực hiện năm 2005, đã bảo vệ. Đề tài do TS. Trương Quang Thông làm chủ 

nhiệm 

4/ Đề tài cấp cơ sở: Chính sách tỷ giá tại Việt nam, thực hiện 2005-2006, chờ bảo vệ. 

Đề tài do NCS, ThS. Hoàng Công Gia Khánh làm chủ nhiệm 

5/ Đề tài cấp cơ sở: Thị trường tài chính phi chính thức tại Việt nam, thực hiện năm 

2006, sắp hoàn thành, Đề tài do Th.S Hoàng Thọ Phú làm chủ nhiệm 

 

B-Các đề tài hợp tác quốc tế: 

1/ Nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 

thực phẩm Việt nam (theo các mô hình mô phỏng thông qua các chỉ số tài chính)- thực 

hiện 2003-2005, kết thúc năm 2005. Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc 

tế Canada (CRID) tài trợ. Đề tài do GS.TS. Nguyễn Thị Cành làm chủ nhiệm; 

2/ Đánh giá chính sách đầu tư ưu đãi qua thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt nam, 

thực hiện và kết thúc trong năm 2004-Dự án do Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Hoa 

kỳ (USAID) tài trợ. Dự án do GS.TS. Nguyễn Thị Cành làm chủ nhiệm; 

3/ Đánh giá chính sách tín dụng cấp tỉnh tại Việt nam-Thực hiện năm 2005, kết thúc 

tháng 6/2006-Dự án do cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Hoa kỳ tài trợ. Dự án do 

GS.TS. Nguyễn Thị Cành làm chủ nhiệm 

 

C-Hướng nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong thời gian tới: 

(1) Tiếp tục đăng ký các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở có nguồn vốn từ ngân sách. Những đề 

tài này sẽ tập trung vào lĩnh vực Tài chính công, Thị trường tài chính, Hệ thống ngân 

hàng, chính sách Tài chính-Tiền tệ của thời kỳ hậu WTO. Tạo cơ hội cho cán bộ giảng 

viên trẻ, NCS chủ trì hoặc tham gia phần nhiều; 

(2) Tiếp tục hợp tác quốc tế với các Viện, Trường nước ngoài thực hiện các dự án có 

nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế nghiên cứu phát triển hệ thống tài chính, chính 

sách tài chính công thời kỳ hậu TWO tại Việt nam. Các đối tác đã, đang và sẽ hợp tác 

nghiên cứu tiếp gồm:  

- Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh Việt nam-Quỹ Châu Á và Cơ quan hỗ trợ phát 

triển Hoa Kỳ phối hợp; 

- Các dự án của World Bank, ADB, UNDP tại Việt nam; 

- Dự án với Đại học Paris 6, Cộng Hoà Pháp về Tài chính Quốc tế và phát triển hệ 

thống Ngân hàng; 

- Dự án phối hợp nghiên cứu với các trường Đại học Mỹ gồm ĐH Nevada, ĐH Frorida 

về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và thị trường tài chính 

- Ngoài thực hiện hợp tác nghiên cứu sẽ có các hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên, 

sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, và chương trình đào tạo với các trường 
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ĐH của Mỹ, Pháp, Đức, Úc và Singapore theo các thỏa thuận song phương giữa Khoa 

Kinh tế và các trường đối tác 

(3) Nghiên cứu, tư vấn tài chính-ngân hàng theo đơn đặt hàng của các đơn vị doanh 

nghiệp, ngân hàng, các quỹ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước. 

 

IV. ĐỊNH HƯƠ!NG DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ 

NCS phải tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc ba lĩnh vực cuûa chuyeân 

ngaønh Kinh teá Taøi Chính – Ngaân haøng goàm: Taøi chính coâng – Taøi chính phaùt trieån, 

Taøi chính doanh nghieäp – Thò tröôøng taøi chính, vaø Tieàn teä – Ngaân haøng. 

 

A. Nhöõng ñeà taøi nghieân cöùu thuoäc lónh vöïc Taøi chính coâng-Taøi chính phaùt trieån, 

bao goàm 

1. Ñaùnh giaù caùc chính saùch thueá, phöông phaùp ñònh phí, chính saùch phí dòch vuï 

coâng; Ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa caùc chính saùch thueá/phí ñeán ñaàu tö, tieát kieäm, 

tieâu duøng… 

2. Ñaùnh giaù, thaåm ñònh chính saùch chi tieâu coâng, löïa choïn danh muïc ñaàu tö, chi 

tieâu coâng… 

3. Ñaùnh giaù moâi tröôøng ñaàu tö lieân quan ñeán taøi chính coâng, hieäu quaû cuûa chính 

saùch thueá, 

4. Nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán vay nôï trong vaø ngoaøi nöôùc vaø phaùt haønh traùi 

phieáu chính phuû, quaûn lyù nôï, quaûn lyù voán ODA; 

5. Nhöõng vaán ñeà döï toaùn vaø quaûn lyù Ngaân saùch… 

6. Ñaùnh giaù Moâ hình tín duïng nhoû cho caùc ñoái töôïng ngheøo, 

7. Vai troø ñaàu tö vôùi taêng tröôûng kinh teá, moái quan heä giöõa phaùt trieån taøi chính 

vaø phaùt trieån kinh teá, caùc moâ hình ñònh löôïng theå hieän moái quan heä giöõa phaùt 

trieån taøi chính, moái quan heä giöõa ñaàu tö… 

8. Phaùt trieån heä thoáng taøi chính, caùc ñònh cheá taøi chính trung gian, phaùt trieån caùc 

moâ hình quó, coâng ty taøi chính, coâng cuï taøi chính, ñaàu tö taøi chính vaø phaùt trieån 

kinh teá, khuûng hoaûng taøi chính vaø khuûng hoaûng kinh teá…            

9. Những vấn đề liên quan đến xây dựng nền tài chính công bền vững trong giai   

đoạn hội nhập-hậu WTO 

 

B. Nhöõng ñeà taøi nghieân cöùu thuoäc taøi chính doanh nghieäp – Thò tröôøng taøi chính 

bao goàm: 

 

1. Caùc vaán ñeà lieân quan ñeán caùc noäi dung trong doanh nghieäp nhö chính saùch taøi 

trôï, huy ñoäng caùc nguoàn voán, hieäu quả söû duïng voán, chính saùch coå töùc. Vận 

dụng các mô hình quaûn trò taøi chính hiện đại vào điều kiện đặc thù của các doanh 

nghiệp Việt nam; 

2. Phöông phaùp ñònh giaù doanh nghieäp, coå phaàn hoùa, caáu truùc sôû höõu theo caùc 

hình thöùc toå chöùc coâng ty; 



 27 

3. Nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán chi phí taøi chính, chi phí voán, chi phí giao dòch 

trong neàn kinh teá chuyeån ñoåi Vieät Nam 

4. Phaùt trieån caùc saûn phaåm, coâng cuï taøi chính, phaùt trieån thò tröôøng taøi chính goàm 

caû thò tröôøng sô caáp, thöù caáp, thò tröôøng quyeàn choïn…Phân tích thị trường tài 

chính Việt nam so sánh với thị trường tài chính khu vực và quốc tế 

5. Phaùt trieån caùc saûn phaåm cuûa thò tröông taøi chính phuø hôïp vôùi xu theá hoäi nhaäp, 

những dự báo xu hướng thị trường thời kỳ hậu TWO… 

6. Phaân tích ñaàu tö taøi chính, quaûn trò danh muïc ñaàu tö, caùc coâng cuï phaùi sinh…, 

khả năng phát triển thị trường quyền chọn trong điều kiện Việt nam 

7. Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù ruûi ro, phaân tích vaø quaûn lyù ruûi ro trong ñaàu tö taøi 

chính…Nghiên cứu đánh giá, dự báo các rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tài chính 

Việt nam….. 

 

C. Nhöõng ñeà taøi nghieân cöùu thuoäc lónh vöïc Tieàn teä – Ngaân haøng, goàm: 

 

1. Chính saùch tieàn teä, chính saùch tyû giaù hoái ñoaùi, chính saùch laõi suaát, huy ñoäng 

voán, chính saùch tín duïng…Hướng thay đổi của chính sách trong giai đoạn hậu 

TWO 

2. Xu höôùng vaø hieäu quaû hoaït ñoäng tín duïng, hoaït ñoäng huy ñoäng voán cuûa heä 

thoáng ngaân haøng thöông maïi trong giai ñoaïn chuyeån ñoåi vaø boái caûnh hoäi 

nhaäp, nhất là khi Việt nam thực hiện các cam kết mở cửa thị trường tài chính, 

cho các ngân hàng nước ngoài hoạt động bình đẳng như các ngân hàng trong 

nước… 

3. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng theo xu höôùng hoäi nhaäp… 

4. Thaåm ñònh tín duïng, ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng, nôï xaáu, döï phoøng ruûi ro, những 

khuyến cáo cho các ngân hàng thương mại Việt nam 

5. Phöông phaùp ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi vaø 

heä thoáng ngaân haøng noùi chung theo khung phaân tích CAMELL, 

6. Ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi trong boái caûnh 

hoäi nhaäp quoác teá 

 

 

V. ÑIEÀU KIEÄN CÔ SÔÛ VAÄT CHAÁT PHUÏC VUÏ ÑAØO TAÏO 

 

5.1 Taøi lieäu tröïc tieáp phuïc vuï giaûng daïy 

 

DANH MUÏC GIAÙO TRÌNH TAØI LIEÄU GIAÛNG DAÏY ĐANG CÓ TRONG THƯ 

VIỆN KHOA KINH TẾ 

 

STT Teân taøi lieäu giaûng daïy Teân taùc giaû Teân NXB, naêm 

xuaát baûn 

Tieáng 
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1 Giaùo trình Trieát hoïc cho 

CH&NCS khoâng chuyeân ngaønh 

Trieát hoïc. 3 taäp  

Taäp theå taùc giaû – Boä 

GD&ÑT 

NXB CTQG, 

HN, 2001.  

Tieáng 

Vieät  

2 New Headway. Upper 

Intermadiate. 

Taäp theå taùc giaû - 

Oxford University 

Oxford 

University Press 

2001 

Tieáng 

Anh  

3 Caùc phöông phaùp nghieân cöùu 

kinh teá 

Pervez N. Ghauri vaø 

caùc taùc giaû khaùc 

NXB Quoác teá, 

London, 1995 

Tieáng 

Anh 

4 Phöông phaùp luaän nghieân cöùu 

khoa hoïc 

GS. Nguyeãn Vaên Leâ NXBTreû, 

TP.HCM, 2001 

Tieáng 

Vieät  

5 Phöông phaùp nghieân cöùu khoa 

hoïc/  

Phöông phaùp luaän nghieân cöùu 

khoa hoïc kinh teá 

Phöông Kyø Sôn 

Nguyeãn Thò Caønh 

NXB CTQG, HN 

2001 

NXB ĐHQG 

TP.HCM, 2004 

Tieáng 

Vieät 

6 Giaùo trình Heä thoáng thoâng tin 

Quaûn lyù 

Tröông Vaên Tuù, Traàn 

Thò Song Minh 

NXB TKâ, Haø 

Noäi 2001 

Tieáng 

Vieät 

7 Giaùo trình Tin hoïc öùng duïng Haøn Vieát Thuaän NXB TKâ, Haø 

Noäi 1999 

Tieáng 

Vieät 

8 Management Information 

Systems 

Jame A. Obrien Prentice Hall, 

1996. 

Tieáng 

Anh 

9 Giaùo trình Tin hoïc quaûn lyù duøng 

cho Sau ñaïi hoïc 

Taï Minh Chaâu, 

Nguyeãn Vaên Só 

NXB TK, 1998 Tieáng 

Vieät  

10 Taøi chính coâng - Taøi lieäu bieân 

dòch Khoa Kinh teá ÑHQG 

Tp.HCM, 2003 

Boä moân TC – NH 

Khoa Kinh teá ÑHQG 

HCM  

NXB ÑHQG TP 

HCM, 2003 

Tieáng 

Vieät 

11 Quaûn lyù taøi chính Nhaø nöôùc  NXB Taøi chính 

2000 

Tieáng 

Vieät 

12 
 Economics of Money, Banking, 

Financial Markets – Fifth 

edition  

Frederic S. Miskin Mc GrawHill 

1998 

Tieáng 

Anh 

13 Lyù thuyeát taøi chính tieàn teä. 2003 Taøi lieäu bieân soaïn 

Khoa Kinh teá ÑHQG 

Tp.HCM, 

NXB ÑHQG TP 

HCM, 2003 

Tieáng 

Vieät 

14 Gíaùo trình thueá,  GS.TS. Nguyeãn 

Thanh Tuyeàn, TS. 

Nguyeãn Ngoïc Thanh 

NXB Taøi chính 

2001 

Tieáng 

Vieät 

15 Principles of Corporate 

Finance. Sixth edition.  

Brealey and Myers. Mc Graw Hill. 

2000. 

Tieáng 

Anh 

16 Essentials of Investment  Bodie Kane Marcus  Mc Graw Hill – 

2002 

Tieáng 

Anh 
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17 Giaùo trình Quaûn trò taøi chính Taøi lieäu bieân soaïn 

Khoa Kinh teá ÑHQG 

Tp.HCM, 

NXB ÑHQG TP 

HCM, 2003 

Tieáng 

Vieät 

18 Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi. GS.TS. Leâ Vaên Teà Nhaø Xuaát baûn 

Thoáng keâ, 2003. 

Tieáng 

Vieät 

19 Phaân tích kinh teá caùc döï aùn ñaàu 

tö  

Harold Bierman, Jr. 

Seymour Smidt  

Nhaø Xuaát baûn 

Thoáng keâ 2001 

Tieáng 

Vieät 

20 Taøi chính quoác teá hieän ñaïi. Nguyeãn Vaên Tieán. Nhaø xuaát baûn 

Thoáng keâ, 2001. 

Tieáng 

Vieät 

21 Managerial Accounting (Sixth 

edition)  

Ray H. Garrison IRWIN 1990 Anh 

22 Cost Accounting: (Eight edition) Charles T. Horngren, 

George Foster, Srikant 

M. Datar 

Prentice Hall 

1994 

Tieáng 

Anh 

23 Futures, Options and Swaps, 3
rd

 

edition,  

Kolb W. Robert Blackwell 

Publisher 1999 

Tieáng 

Anh 

24 Options, Futures, and Other 

Derivatives, 4
th

 edition, 

Hull C.John Prentice 

Hall2000 

Tieáng 

Anh 

25 Investment Management  Frank J. Fabozzi  Mc Graw Hill – 

2001 

Tieáng 

Anh 

26 Porfolio Management, theory 

and application – 

James L  Mc Graw Hill – 

2000 

Tieáng 

Anh 

27 Financial Institutions 

Management  

Anthony Saunders  Mc Graw Hill – 

1997 

Tieáng 

Anh 

28 Public Finance, 4
th

 Edition Eleanor Brown, 

Robert L. Moore 

Irwin, 1996 Tieáng 

Anh 

29 Modeling Monetary Economics Bruce Champ, Scott 

Freeman 

Cambridge 2001 Tieáng 

Anh 

 

30 Applied Econometrics Lardaro Harper Collins 

1993 

Tieáng 

Anh 

31 Public Finance Harvey S. Rosen Mc Graw Hill – 

2002 

Tieáng 

Anh 

32 Project Management Gray Larson Mc Graw Hill – 

2001 

Tieáng 

Anh 

33 Managerial Accounting 

 

Lane K. Anderson, 

Harold M. 

Sollenberger 

South-Wester 

Publishing Co. 

2000 

Tieáng 

Anh 

34 Marketing caên baûn. Baûn dòch.  Kotler, Philip. Nhaø xuaát baûn 

Thoáng keâ, Haø 

Tieáng 

Vieät 
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Noäi, 2000. 

35 Marketing bancaire.  Lamarque, E. Dunod, Paris, 

1999. 

Tieáng 

Anh 

36 Financial Services Marketing.  Harrison, Tina. Pearson 

Education, 2000. 

Tieáng 

Anh 

37 Services Marketing.  Lovelock, 

Christopher. 

Prentice Hall, 

2001. 

Tieáng 

Anh 

38 International Finance.  Ephraim Clark, 

Michel Levasseur and 

Patrick Rousseau. 

International 

Thomson 

Business Press, 

1998. 

Tieáng 

Anh 

39 Money and Capital Markets: 

the Financial System in the 

Economy. 4
th

 Edition 

Rose, Peter S. Irwin Pl. 1992 Tieáng 

Anh 

40 Mergers, Acquisitions and 

Corporate Restructurings, 3
rd

 

edition 

John Wiley & Sons, ,Prentice Hall,  

2002 

Tieáng 

Anh 

41 Mergers, Acquisitions, and 

Other Restructuring Activities: 

An Integrated Approach to 

Process, Tools, Cases, and 

Solutions, Second Edition 

(Mergers, Acquisitions, and 

other Restructuring Activities) 

by  

 Donald 

DePamphilis 

2001 

Tieáng 

Anh 

42 The Complete Guide to 

Mergers and Acquisitions : 

Process Tools to Support M&A 

Integration at Every Level 

  

Timothy J. Galpin , 

Mark Herndon2002 

 Tieáng 

Anh 

43  The Art of Risk Management  

 

Cupl C.L New York . 2002 Tieáng 

Anh 

44  The theory and practice of 

insurance 

 

Outrevile J.F London. Kluwer 

academic 

Publisher 1998 

Tieáng 

Anh 

45  Risk management and 

insurance 7
th

 Edition   

William C.A, Young 

P.C 

McGraw Hill 

1995 

Tieáng 

Anh 

46 Value at Risk –International  

Edition 2th   

Philippe Jorion – Mc. Graw 

Hill2002 

Tieáng 

Anh 

47 The professional Handbook of William. Deboral – Mc. Graw Hill  Tieáng 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Donald%20DePamphilis/103-1201495-6791806
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Donald%20DePamphilis/103-1201495-6791806
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Galpin%2C%20Timothy%20J./103-1201495-6791806
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Herndon%2C%20Mark/103-1201495-6791806
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Risk Management-  2000 Anh 

48 Financial Engineering and Risk 

Management  

Stuz Rene.  South Westen 

Publisher 2000 

Tieáng 

Anh 

49 Financial Management Eugene F. Brigham & 

Michael C. Ehrhardt  

Thomson, 2005 Tiếng 

Anh 

50  Porfolio Management Frank K. Reilly Thomson, 2005 Tiếng 

Anh 

51 Investment Analysis Keith C. Brow Thomson,2005 Tiếng 

Anh 

52 Tax Richard R Thomson, 2005 Tiếng 

Anh 

53 Tài chính công GS.TS Nguyễn Thị 

Cành, cùng các TG 
ĐH Quốc gia 

TP.HCM, 2006 

Tiếng 

Việt 

 

 

5.2  Heä thoáng phoøng hoïc vaø thö vieän phuïc vuï ñaøo taïo: 

 

Khoa Kinh teá coù ñaày ñuû phoøng hoïc vôùi caùc trang thíeât bò hieän ñaïi nhö: Maùy tính, 

LCD, Projector, … Khoa coù moät thö vieän vôùi 5000 ñaàu saùch baèng tieáng Anh vaø tieáng 

Vieät ñuû caùc chuyeân ngaønh, trong ñoù ñaëc bieät coù nhieàu taøi lieäu daønh cho taøi chính 

ngaân haøng. Ngoài ra, bộ môn Tài chính Ngân hàng hiện đang hợp tác với nhà xuất bản 

Thomson Hoa Kỳ dịch một số sách chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng ra tiếng Việt 

Cán bộ giảng dạy và NCS cũng có thể sử dụng Thư viện trung tâm của ĐH quốc gia để 

tra cứu tài liệu phục vụ nghiên cứu. 
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VI. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT CAÙC MOÂN HOÏC CHUYEÅN ÑOÅI 

 

6.1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHUYỂN ĐỔI THI NCS 

 Teân moân hoïc :   TAØI CHÍNH PHAÙT TRIEÅN 

-Maõ soá moân hoïc:   LTTC  601 

-Soá ñôn vò hoïc trình:   3(2LT, 1 TL) 

- Giaûng vieân phuï traùch:  GS.TS. Nguyễn Thị Cành,  

                                            TS. Nguyễn Hồng Nhật 

                                            TS. Trương Quang Thông 

                                              

      

Moâ taû moân hoïc:Taøi chính phaùt trieån laø moân hoïc nghieân cöùu caùc vaán ñeà taøi chính 

cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån. Vieät nam laø nöôùc ñang phaùt trieån, ( thuoäc nhoùm nöôùc 

ñang phaùt trieån coù thu nhaäp thaáp vaø coù neàn kinh teá chuyeån ñoåi). Trong boái caûnh toøan 

caàu hoùa vaø hoäi nhaäp quoác teá, coù nhieàu vaán ñeà lieân quan ñeán lónh vöïc taøi chính ngaân 

haøng coøn raát môùi meû, thò tröôøng taøi chính môùi sô khai caàn ñöôïc quan taâm ñaàu tö phaùt 

trieån cho phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån ña daïng cuûa caùc thò tröôøng taøi chính khu vöïc vaø 

theá giôùi..  

Trong phaïm vi thôøi löôïng laø 3 ñôn vò hoïc trình hay 3 tín chæ (45 tieát hoïc). Noäi dung 

cuûa moân hoïc naøy seõ taäp trung vaøo 5 vaán ñeà hay 5 chuyeân ñeà (bài giảng) chính yeáu 

cuûa ‘Taøi chính phaùt trieån” ñoù laø:  

Baøi 1: Thò tröôøng taøi chính vaø caùc keânh huy ñoäng voán; 

Baøi 2: Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù möùc ñoä laønh maïnh (söùc khoeû) cuûa heä thoáng taøi chính  

Baøi 3: Caùc coâng cuï quaûn lyù ruûi ro cuûa thò tröôøng taøi chính;  

Baøi 4: Khuûng hoûang taøi chính khu vöïc: Baøi hoïc kinh nghieäm cho Vieät nam 

Baøi 5: Phaùt  trieån taøi chính vôùi phát triển kinh teá 

 

Moãi chuyeân ñeà (bài giảng) treân seõ ñöôïc thöïc hieän trong từ 7 (8)-10 tieát, trong ñoù coù 

60-70% số tieát trình baøy lyù thuyeát vaø 30-40% số tieát thöïc haønh (bài tập nghieân cöùu 

tình huoáng, vieát baøi tieåu luaän vaø thaûo luaän). Moãi chuyeân ñeà seõ do moät giaùo vieân coù 

trình ñoä tieán só trôû leân vaø coù kinh nghieäm nghieân cöùu thöïc teá ñaûm nhieäm. Döôùi ñaây 

laø ñeà cöông chi tieát cuûa töøng chuyeân ñeà. 

Muïc tieâu moân hoïc: Muïc ñích cuûa moân hoïc taøi chính phaùt trieån laø giôùi thieäu cho hoïc 

vieân nhöõng vaán ñeà taøi chính maø caùc nöôùc ñang phaùt trieån ñang phaûi ñoái dieän  trong 

quaù trình phaùt trieån vaø ñieàu haønh chính saùch cuûa phaùt trieån neàn kinh teá theo xu 

höôùng hoäi nhaäp vaø toøan caàu hoùa 
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Noäi dung moân hoïc 

Chöông Noäi dung 

Soá tieát Taøi 

lieäu 

tham 

khaûo 

TS L

T 

T

H 

1. Chuyên 

đề  1: Thò 

tröôøng taøi 

chính vaø 

caùc keânh 

huy ñoäng 

voán 

Bài học bắt đầu bằng việc giới thiệu một bức tranh tổng quan về 

hệ thống tài chính, những thể chế và các thành phần của nó. 

Học viên sẽ được làm quen với những khái niệm cơ bản về công 

cụ, thị trường, thể chế và cơ sở hạ tầng tài chính mà chúng ta 

thường gặp trong những nền kinh tế tiên tiến. Sau đó sẽ chuyển 

sang nghiên cứu các thành tố của một hệ thống tài chính và 

phân tích cách thức nhà nước can thiệp vào thị trường tài chính 

ở các nước chuyển đổi và đang phát triển. Ở đây vai trò của nhà 

nước trong việc tạo lập và hỗ trợ thị trường tài chính được nhấn 

mạnh, đặc biệt trong bối cảnh của các nền kinh tế chuyển đổi. 

 

1.1: Giôùi thieäu heä thoáng taøi chính  

1.1.1. Heä thoáng taøi chính  

1.1.2. Caùc thò tröôøng taøi chính 

1.1.3.4. Trung Gian Taøi Chính 

 

1.2. Chöùc naêng cuûa heä thoáng taøi chính 

 Caàu noái giöõa tieát kieäm vaø ñaàu tö 

 Taäp trung, phaân taùn, giaûm bôùt ruûi ro 

 Giaùm saùt doanh nghieäp 

 Vaän haønh heä thoáng thanh toaùn 

1.3. Caáu truùc moät heä thoáng taøi chính 

Thò tröôøng taøi chính 

Toå chöùc taøi chính 

Coâng cuï taøi chính 

Cô sôû haï taàng taøi chính 

 

1.4. Vai troø cuûa nhaø nöôùc trong vieäc phaùt trieån heä thoáng taøi 

chính 

Bài tập:  

(1) Thảo luận về thị trường tài chính và các kênh huy động vốn 

tại Việt nam hiện nay 

(2) Vai trò của Nhà nước Việt nam trong phát triển thị trường 

tài chính và hệ thống tài chính 

  

7 4 3 Xem  

phần 

dưới 
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2. Chuyên 

đề 2: Các 

chỉ tiêu 

đánh giá 

mức độ 

lành mạnh 

của hệ 

thống tài 

chính 

  

Chuyên đề giới thiệu khung phân tích CAMELS được các nhà 

kinh tế tài chính và IMF giới thiệu để đánh giá mức độ lành 

mạnh của một hệ thống tài chính nhìn từ góc độ vi mô và vĩ mô, 

mối quan hệ giữa các chỉ số tài chính vi mô và các chỉ số kinh tế 

vĩ mô. Qua việc xem xét đánh giá của khung phân tích này có 

thể xem xét thực tế hệ thống tài chính Việt nam hiện đang ở 

mức độ lành mạnh hay kém lành mạnh ở mức nào. Nội dung bài 

giảng gồm:  

2.1 Giới thiệu Baûng toång hôïp caùc chæ tieâu ñaùnh giaù möùc ñoä 

laønh maïnh (söùc khoeû) cuûa heä thoáng taøi chính-

Macroprudential Indicators of Financial System Soundness 

2.2  Caùc chæ soá toång hôïp vi moâ (Aggregated Microprudential 

Indicators) 

2.2.1 Ñaûm baûo ñuû voán (voán toái thieåu): 

- Caùc tyû leä voán toång hôïp; 

- Taàn suaát phaân boá tyû leä voán 

2.2.2 Chaát löôïng taøi saûn 

- Ñònh cheá tín duïng: 

- Chuû theå vay möôïn: 

2.2.3 Quaûn trò laønh maïnh taøi chính 

 2.2.4 Thu nhaäp vaø khaû naêng sinh lôøi: 

- Tyû suaát sinh lôøi treân taøi saûn (ROA); 

- Tyû suaát sinh lôøi treân voán sôû höõu (ROE); 

- Caùc tyû leä thu nhập và chi phí; 

- Caùc chæ soá caáu truùc khaû naêng sinh lôøi 

2.3 Caùc chæ soá vó moâ 

2.3.1 Taêng tröôûng kinh teá: 

2.3.2 Caùn caân thanh toaùn: 

2.3.3 Laïm phaùt: 

2.3.4 Tyû suaát hoái ñoaùi vaø laõi suaát: 

 Bài tập: Thu thập dữ liệu về các chỉ số vi mô và vĩ mô qua đó 

có thể đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống tài chính Việt 

nam hiện nay (làm vi ệc theo nhóm) 
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3. Baøi 3: 

Caùc coâng 

cuï quaûn lyù 

ruûi ro cuûa 

thò tröôøng 

taøi chính 

 

Mục tiêu của bài giảng là cung cấp cho học viên tìm hiểu về các 

dạng rủi ro, nguyen nhân của rủi ro, cách thức đo luờng rủi ro 

và biện pháp phòng ngừa rủi ro. Từ cơ sở lý thuyết, học viên có 

thể vận dụng thực tế các dạng rủi ro tài chính tại Việt nam, ứng 

với mỗi dạng tìm biện pháp phòng ngừa rủi ro thích hợp qua bài 

tập tình huống. 

3.1 Các loại rủi ro 

 .Ruûi ro kinh doanh:bieán thieân veà giaù thaønh, giaù 

baùn,doanh soá,caïnh tranh v.v… 

 .Ruûi ro taøi chaùnh: laõi suaát vay nôï,giaù coå phieáu v.v. 

 .Ruûi ro theå cheá 

 .Ruûi ro söùc mua do laïm phaùt 

 .Ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi 

 .Ruûi ro thò tröôøng,ruûi ro döï aùn,ruûi ro quoác gia v.v… 

3.2 Các dạng rủi ro tài chính v à phương pháp đo lường rủi ro 

tài chính ( rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, 

rủi ro ti ềm năng) 

3.3  Caùc ruûi ro tieàm taøng cuûa phaùt trieån taøi chính 

- Chaát löôïng phaùt trieån taøi chính thaáp 

- Khoâng phaân boå nguoàn löïc moät caùch hieäu quaû; traùi laïi coù theå 

gaây neân gaùnh naëng nôï naàn 

- Khoâng coù khaû naêng “tieâu hoaù” caùc nguoàn taøi chính huy 

ñoäng ñöôïc (vd: vieän trôï) 

- Heä thoáng taøi chính khoâng beàn vöõng (vd:  söï suïp ñoå cuûa heä 

thoáng HTX tín duïng, nôï xaáu cuûa NHTMQD, taêng cung tieàn 

daãn ñeán nguy cô ñaàu cô vaø laïm phaùt) 

- Phaùt trieån taøi chính khoâng töông thích vôùi ñieàu kieän kinh teá, 

vôùi heä thoáng theå cheá vaø chính saùch quoác gia 

3.4 Taäp trung vaø phaân taùn ruûi ro 

 Caùc giao dòch taøi chính thöôøng ñi ñoâi vôùi ruûi ro 

 Moät heä thoáng taøi chính hoaït ñoäng toát giuùp ñaùnh giaù, 

taäp trung, chuyeån hoùa, vaø phaân taùn ruûi ro  

- “Saøng loïc” ruûi ro ( screening ) 

- Quûan lyù ruûi ro ( caùc coâng cuï phaùi sinh ) 

    - giaûm ruûi ro ( ña daïng hoùa danh muïc ñaàu tö, caùc quyõ ñaàu 

tö ) 

3.5 Các công cụ quản lý rủi ro 

Tránh? Đa dạng hóa; Phòng ng ừa (Hedging); Bảo hiểm 

Chi ến lược quản lý rủi ro 

 

Bài tập tình huống: Nhận di ện các d ạng rủi ro tại Vi ệt nam-

Các d ạng rủi ro t ài chính 

Biện pháp phòng ngừa cho từng loại rủi ro 
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4. Chuyeân 

ñeà 4: 

 Khuûng 

hoûang taøi 

chính khu 

vöïc: Baøi 

hoïc kinh 

nghieäm 

cho Vieät 

nam 

 

Trong bài giảng này sẽ giới thiệu qua về lịch sử các cuộc khủng 

hoảng tài chính trên thế giới, phân loại các loại khung hoảng, đặc 

biệt trình bày sâu về cuộc khủng hoảng tài chính khu vực mới 

đây, nguyên nhân của các cuộc khủng hoảng và những bài học 

kinh nghiệm cho Việt nam.. Bài giảng này gồm những nội dung 

sau: 

 

4.1- Khuûng hoûang taøi chính, tieàn teä-Nhöõng vaán ñeà lyù thuyeát 

vaø phaân loïai 

- Khuûng hoûang tieàn teä vaø vaán ñeà tyû giaù hoái ñoùai; 

- Khuûng hoûang tín duïng vaø nôï  

 

4.1-Toång quan veà lòch söû khuûng hoûang taøi chính treân theá giôùi 

- Caùc nöôùc phaùt trieån; 

- Caùc nöôùc nam Myõ; 

- Caùc nöôùc chuyeån ñoåi kinh teá; 

- Nhaän ñònh vaø so saùnh qua caùc cuoäc khguûng hoûang taøi 

chính (nhöõng ñieåm chung vaø söï khaùc bieät). 

 

4.2- Khuûng hoûang taøi chính taøi Nam AÙ 

- Dieãn bieán vaø nguyeân nhaân; 

- Nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán khuûng hoûang taøi chính; 

- Nhöõng yeáu keùm cuûa lónh vöïc taøi chính laø nguy cô ñöa 

ñeán caùc cuoäc khuûng hoûang; 

- Taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa khuûng hoûang taøi chính ñeán taêng 

tröôûng kinh teá cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc vaø kinh teá 

theá giôùi 

 

4.3- Baøi hoïc kinh nghieäm cho Vieät nam 

- Nhöõng baøi hoïc ñöôïc ruùt ra töø kinh nghieäm caùc nöôùc; 

- Nhöõng chính saùch taøi chính caàn quan taâm ñeå traùnh 

khuûng hoûang 

 

Baøi taäp tình huoáng: giaûi quyeát caùc vaán ñeà vay vaø traû nôï, veà 

tyû giaù ñeå haïn cheá caùc ruûi ro daãn ñến khuûng hoûang 
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5. Chuyên 

đề 5:  

Phát triển 

tài chính 

và phát 

triển kinh 

tế 

 

 

Chuyên đề này sẽ giới thiệu cho học viên hệ thống các chỉ số 

phát triển tài chính và phát triển kinh tế. Mối quan hệ nhân quả 

của các chỉ tiêu này như thế nào qua phân tích các mô hình (vận 

dụng các mô hình kinh tế lượng) để đánh giá mối quan hệ và tác 

động qua lại. Từ các kết quả phân tích có thể cho các dự báo và 

gợi ý chính sách phát triển tài chính nên như thế nào trong giai 

đoạn tới. Nội dung chuyên đề 5 gồm:  

 

5.1- Khaùi nieäm caùc chæ soá veà phaùt trieån taøi chính 

- Caùc chæ soá phaùt trieån; 

- Caùch thöùc ño löôøng. 

5.2-Moái quan heä giöõa phaùt trieån taøi chính vaø phaùt trieån kinh 

teá 

- Moái quan heä töông quan; 

- Quan heä nhaân quaû; 

- Cô sôû lyù thuyeát cuûa quan heä nhaân quaû giöõa phaùt trieån 

taøi chính vaø quan heä kinh teá  qua moâ hình ñònh löôïng; 

- Hieäu quaû hoïat ñoäng taøi chính vôùi taêng tieát kieäm vaø ñaàu 

tö; 

- Phaùt trieån taøi chính vôùi taêng naêng suaát; 

- Caùc thöôùc ño khaùc veà phaùt trieån taøi chính (chæ soá phaùt 

trieån /GDP); 

- Phaùt trieån taøi chính vôùi giaûm ngheøo vaø oån ñònh kinh teá. 

 

5.3-Kinh nghieäm phaùt trieån taøi chính vôùi taêng tröôûng kinh 

teá ôû moät soá nöôùc vaø Vieät nam. 

- Kinh nghieäm cuûa caùc nöôùc Asian; Trung Quoác Ñaøi 

Loan; 

- Thöïc tieãn Vieät nam; 

- So saùnh 

 

Baøi taäp tình huoáng: Xaùc ñònh caùc chæ soá phaùt trieån taøi 

chính cuûa Vieät nam, moái quan heä cuûa phaùt trieån taøi chính 

vôùi taêng tröôûng kinh teá, bình luaän vaø caùc gôïi yù chính saùch 

cuûa baïn. Phân theo nhóm, áp dụng các mô hình khác nhau 

đưa ra kết quả và so sánh chung. 

 

  

  

10 7 3  

 Toång coäng 45 30 15  
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Taøi lieäu tham khaûo 

1) Frederic S. Miskin - Economics of Money, Banking, Financial Markets – Fifth 

edition – 1998  

2) Frank J. Fabozzi – Investment Management - Second Edittion – 2000 

3) David Blake – Phaân Tích Thò Tröôøng Taøi Chính (baûn dòch) – 2000. 

4) Cheol S. Sun & Bruce G. Resnick – International Financial Management – 

2000. 

5) Martin Neil Baily & Philip Friedman - Macroeconomics, Financial Markets 

And The International Sector - 1993 ] 

6) Manuel F. Montes & Vladimir V. Popov: The Asian crisis turns global, 1999 

7) IMF- Macroprudential Indicators of Financial System Soundness, 2005 

8) Bài giảng Tài chính phát triển-Ch ương trình Fulbrigh, 2004-2005 

 

Phöông phaùp ñaùnh giaù moân hoïc:  

 Ñieåm kieåm tra, tieåu luaän hoaëc thuyeát trình, troïng soá: 30%. 

 Ñieåm thi heát moân troïng soá: 70%.  
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6.2. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHUYỂN ĐỔI THI NCS 

  

Teân moân hoïc :   TAØI CHÍNH COÂNG  

-  Maõ soá moân hoïc:  TCC 602  

-  Soá ñôn vò hoïc trình:  3 (2 LT, 1TL) 

-  Giaûng vieân moân hoïc:   GS - TS Nguyeãn Thò Caønh 

       GS - TS Dương Thị Bình Minh 

 

-Moâ taû moân hoïc: Moân hoïc taøi chính coâng naâng cao cho caùc lôùp cao hoïc seõ ñeà 

caäp ñeán caùc noäi dung chuyeân saâu cuûa taøi chính coâng.  

-Muïc tieâu moân hoïc: Muïc ñích cuûa moân hoïc laø giôùi thieäu nhöõng noäi dung chính 

yeáu veà taøi chính coâng, nhöõng vaán ñeà veà quan ñieåm, thöïc tieãn vaän duïng lyù thuyeát 

trong ban haønh chính saùch taøi chính coâng, caùc coâng cuï phaân tích, ñaùnh giaù chính 

saùch, cô sôû vaø quan ñieåm hình thaønh chính saùch thueá, chính saùch chi tieâu quoác 

gia, giôùi thieäu kinh nghieäm quoác teá vaø thöïc tieãn Vieät Nam nhaèm giuùp cho hoïc 

sinh naém baét nhöõng vaán ñeà vöøa cô baûn, vöøa môû roäng, nhöõng vaán ñeà cô sôû lyù luaän 

vaø kyõ thuaät phaân tích taøi chính coâng. 

 

-Noäi dung moân hoïc 

Chöông Noäi dung 

Soá tieát Taøi lieäu 

tham 

khaûo 

T

S 

L

T 

TH 

1. Giôùi 

thieäu 

moân hoïc 

 

1.1- Moät soá khaùi nieäm veà taøi chính coâng 

1.2- Muïc ñích, yù nghóa cuûa moân hoïc taøi chính 

coâng 

1.3-Khaùi nieäm vaø baûn chaát cuûa taøi chính coâng 

1.4. Taøi chính coâng vaø caùc quan ñieåm veà taøi 

chính coâng 

-Cô sôû phaùp lyù hình thaønh chính phuû 

-Caùc moâ hình toå chöùc Chính phuû vaø taøi 

chính coâng 

    -Caùc quan ñieåm veà taøi chính coâng  

1.5-Caùc noäi dung cô baûn cuûa moân hoïc taøi chính 

coâng 

-Noäi dung mang tính cô sôû neàn taûng 

-Noäi dung veà Ngaân saùch nhaø nöôùc vaø quaûn 

lyù NSNN 

-Noäi dung veà thueá 

Câu hỏi thảo luận 

6 4 2  
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2 Moät soá 

coâng cuï 

phaân 

tích taøi 

chính 

coâng 

2.1-Phaân tích thöïc chöùng 

2.1.1-Vai troø cuûa lyù thuyeát 

2.1.2-Caùc phöông phaùp phaân tích theo kinh 

nghieäm  

2.2-Phaân tích quy chuaån 

2.2.1-Kinh teá hoïc coâng coäng 

2.2.2-Ñònh lyù cô baûn cuûa kinh teá hoïc coâng 

coäng 

2.3-Phaân tích chi phí-lôïi ích 

2.3.1-Giaù trò hieän taïi 

2.3.2-Ñaùng giaù döï aùn cuûa khu vöïc tö nhaân 

(Suaát chieát khaáu noäi sinh, tyû leä lôïi ích-

chi phí) 

2.3.3-Suaát chieát khaáu cuûa khu vöïc kinh teá 

coâng coäng (Suaát chieát khaáu khu vöïc tö 

nhaân vaø Suaát chieát khaáu xaõ hoäi) 

2.3.4-Ñaùnh giaù lôïi ích-chi phí xaõ hoäi 

Các bài tập tình huống 

10 7 3  

3. Phaân 

tích chi 

tieâu 

coâng 

coäng 

3.1-Haøng hoùa coâng, ngoại tác và chính sách của 

chính phủ 

3.1.1-Ñònh nghóa haøng hoùa coâng 

3.1.2-Haøng hoùa coâng vaø choïn löïa coâng 

3.2-Caùc chi tieâu coâng coäng 

3.2.1-Muïc ñích cuûa caùc chi tieâu coâng coäng 

3.2.1-Phöông höôùng cuûa caùc chi tieâu coâng 

coäng 

3.3. Ngoại tác 

3.4. Chính sách thuế và trợ cấp đối với ngoại tác 

Các bài tập giả  định và liên hệ thực tế 

8 5 3  
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4. Cô sôû 

lyù luaän 

veà phaân 

tích thueá 

4.1-Phaân phoái laïi thu nhaäp-Moät soá vaán ñeà vaø 

quan ñieåm 

4.1.1-Phaân phoái thu nhaäp 

4.1.2-Nguyeân nhaân cô baûn cho vieäc phaân 

phoái laïi thu nhaäp 

4.2- Ñaùnh thueá vaø phaân phoái laïi thu nhaäp 

4.2.1-Phaïm vi aûnh höôûng cuûa thueá 

4.2.2-Moâ hình caân baèng moät phaàn 

4.2.3-Moâ hình caân baèng toång quaùt 

4.3-Hieäu quaû cuûa vieäc ñaùnh thueá 

4.3.1-Gaùnh naëng thueá taêng theâm 

4.3.2-Ño löôøng gaùnh naëng thueá taêng theâm 

4.3.3-Ñaùnh thueá phaân bieät ñaàu vaøo 

4.3.4-Vaán ñeà ñaùnh thueá hieäu quaû 

4.4-Ñaùnh thueá hieäu quaû vaø coâng baèng 

4.4.1-Ñaùnh thueá vaøo haøng hoùa toái öu 

4.4.2-Phí cuûa ngöôøi tieâu duøng toái öu 

4.4.3-Ñaùnh thueá thu nhaäp toái öu 

Bài tập: Vận dụng lý thuyết đánh giá chính 

sách thuế tại Việt nam 

12 8 4  

5 Tín dụng Nhà nước và Quản lý nợ tại Việt nam 

5.1 Bản chất của tín dụng nhà nước, đặc điểm, 

vai trò của tín dụng nhà nước 

5.1.1-Bản chất TDNN 

5..1.2- Đặc điểm tín dụng nhà nước 

5.1.3-Vai trò TDNN 

5.2-Quản lý các khoản nợ nhà nước 

5.2.1-Chính sách nợ và trả nợ nhà nước 

5.2.2-Các thị trường vay nợ của nhà nước 

5.2.3-Các hình thức vay nợ của NN 

5.2.3-Cơ chế quản lý vay nợ của NN 

5.3- Quản lý các khoản cho vay của NN 

5.3.1-Sử dụng vốn tín dụng NN ở trong nước 

5.3.2-Cho nước ngoài vay 

Câu hỏi thảo luật và làm bài tập tình huống 

 

9 6 3  

 Tổng 45 30 15  
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Taøi lieäu tham khaûo: 

1. “Quaûn lyù taøi chính Nhaø nöôùc”, NXB Taøi chính 2000 

2. “Taøi chính coâng” Taøi lieäu bieân dòch Khoa Kinh teá ÑHQG Tp.HCM, 2003,. 

3. David Hyman: Public Finance-University of North Carolina, 2002 

4. Harvey Rosen: Public Finance- University of Princeton, 2003 

5. Giaùo trình “Taøi chính Coâng” chöông trình Fulbright 

6. Giáo trình: Tài chính công-Đại học kinh tế TP.HCM, 2005 

7. Tài chính công-Khoa Kinh Tế ĐH Quốc Gia TP.HCM, 2006 

Phöông phaùp ñaùnh giaù moân hoïc:  

 Ñieåm Kieåm tra hoaëc tieåu luaän hoaëc thuyeát trình, troïng soá: 30%. 

 Ñieåm thi heát moân troïng soá: 70%.  
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6.3. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHUYỂN ĐỔI THI NCS 

  Teân moân hoïc : TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP NÂNG CAO  (Quản trị tài chính) 

- Maõ soá moân hoïc:  TCDN 606 

- Soá ñôn vò hoïc trình:  3 (2 lt, 1 tl) 

      - Giaûng vieân moân hoïc: TS Nguyeãn Vaên Thuaän  

 TS Nguyeãn Hoàng Thaéng 

 

- Moâ taû moân hoïc: Cung caáp cho hoïc vieân nhöõng kieán thöùc cô baûn veà caùc lyù thuyeát 

hieän ñaïi cuûa taøi chính coâng ty. Sinh vieân seõ ñöôïc cung caáp neàn taûng lyù thuyeát keát 

hôïp vôùi thöïc haønh ñeå naém vöõng nhöõng kieán thöùc cô baûn veà: moâ hình ñònh giaù taøi 

saûn voán CAPM, lyù thuyeát veà cô caáu voán cuûa Merton vaø Modigliani (M&M), lyù 

thuyeát veà chính saùch coå töùc, huy ñoäng voán treân thò tröôøng chöùng khoaùn.   

 

- Muïc tieâu moân hoïc:  trang bò kieán thöùc vaø kyõ naêng phaân tích cho hoïc vieân aùp 

duïng trong thöïc tieãn quaûn lyù vaø söû duïng caùc nguoàn löïc taøi chính 

- Noäi dung moân hoïc 

Chöông Noäi dung 

Soá tieát Taøi 

lieäu 

tham 

khaûo 

TS L

T 

TH 

1. Thò 

tröôøng 

chöùng 

khoaùn 

vaø ñònh 

giaù 

chöùng 

khoùan 

      1.1- Quyeàn phaùp lyù vaø öu ñaõi cuûa caùc coå ñoâng 

thöôøng 

1.1.1. Quyeàn kieåm soùat 

1.1.2. Quyeàn mua 

1.2. Caùc daïng coå phieáu thöôøng 

1.3. Thò tröôøng cho coå phieáu thoâng thöôøng 

1.4 Ñònh giaù coå phieáu thoâng thöôøng 

1.4.1 Moät soá thuaät ngöõ duøng tong moâ hình 

ñònh giaù  

1.4.2 Coå töùc kyø voïng 

1.5 Coå phieáu taêng tröôûng coá ñònh 

1.5.1 Coå töùc vaø thu nhaäp taêng theâm 

1.5.2 Laõi suaát kyø voïng 

1.6 Ñònh giaù coå phieáu taêng tröôûng khoâng oån 

ñònh 

1.7 Ñieåm caân baèng thò tröôøng 

1.8 Giaù vaø lôïi mhuaän thöïc teá 

 

Caùc daïng thò tröôøng hieäu quaû 

7 5 2  
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2 .Lôïi 

nhuaän, 

ruûi ro 

vaø moâ 

hình 

ñònh giaù 

taøi saûn 

voán 

CAPM 

    2.1 Suaát sinh lôøi döï kieán vaø bieán thieân cuûa suaát 

sinh lôøi döï kieán 

2.2 Danh muïc 

2.2.1 Tyû troïng danh muïc 

2.2.2 Suaát sinh lôøi döï kieán 

2.2.3 Bieán thieân cuûa danh muïc 

2.3  Ruûi ro: ruûi ro heä thoáng vaø khoâng heä thoáng 

2.4 Ña daïng hoaù vaø ruûi ro cuûa danh muïc 

2.5 Ruûi ro heä thoáng vaø Beâta 

2.6 CAPM vaø ñöôøng thò tröôøng chöùng khoaùn 

2.7 Ñöôøng Thò tröôøng chöùng khoaùn vaø chi phí 

voán 

7 5 2  

3. Chi 

phí voán 

3.1 Khaùi nieäm veà chi phí voán 

3.2 Chi phí voán chuû sôû höõu 

 3.2.1 Phöông phaùp taêng tröôûng coå töùc 

 3.2.2 Phöông phaùp ñöôøng thò tröôøng chöùng 

khoaùn 

3.3 Chi phí voán vay vaø coå phieáu öu ñaõi 

3.4 Chi phí voán bình quaân troïng WACC 

 3.5 Chi phí voán cuûa döï aùn vaø chi nhaùnh 

6 4 2  

4. Huy 

ñoäng 

voán 

4.1 Baùn chöùng khoaùn ra coâng chuùng 

4.2 Nhaø phaùt haønh 

4.3 Chi phí vaø lôïi ích cuûa vieäc phaùt haønh vaø 

nieâm yeát ra coâng chuùng 

4.4 Phaùt haønh coå phieáu môùi vaø aûnh höôûng tôùi 

giaù trò coâng ty 

4.5 Quyeàn vaø phaùt haønh quyeàn 

4.6 Loaõng giaù coå phieáu 

4.7 Phaùt haønh traùi phieáu 

6 4 2  

5. Ñoøn 

caân nôï 

vaø cô 

caáu voán 

5.1 AÛnh höôûng cuûa ñoøn caân nôï 

5.2 Cô caáu voán vaø chi phí voán chuû sôû höõu: lyù 

thuyeát M&M veà cô caáu voán 

5.3 Thuyeát M&M vaø Thueá coâng ty 

5.4 Chi phí phaù saûn 

       5.5 Cô caáu voán toái öu 

6 4 2  
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6. Coå 

töùc vaø 

chính 

saùch coå 

töùc 

       6.1 Coå töùc tieàn maët vaø coå töùc coå phieáu 

6.2 Chính saùch coå töùc vaø aûnh höôûng cuûa chính 

saùch coå töùc 

6.3 Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng tôùi tyû leä chi traû coå 

töùc 

6.4 Nhöõng giaû thuyeát veà chính saùch coå töùc 

 6.4.1 Thoâng tin chuyeån taûi bôûi coå töùc 

 6.4.2 Hieäu öùng khaùch haøng (Clientele 

effect) 

6.5 Xaùc laäp chính saùch coå töùc 

6.6 Caùc hình thöùc coå töùc khaùc 

6 4 2  

7. Chuû 

ñeà hieän 

ñaïi veà 

taøi 

chính 

coâng ty 

7.1 Thueâ mua taøi chính 

7.2 Quyeàn löïa choïn (option) 

 7.2.1 Cô baûn veà quyeàn löïa choïn 

 7.2.2 Giaù trò cuûa quyeàn löïa choïn 

 7.2.3 ÖÙng duïng cuûa quyeàn löïa choïn trong 

coâng ty 

4 4   

8 Phaàn höôùng daãn oân taäp vaø vieát tieåu luaän moân hoïc 3 1 2  

  45 29 16  

 

Taøi lieäu tham khaûo: 

1- Giaùo trình Quaûn trò taøi chính (Ñaïi hoïc Kinh Teá TP.HCM,Ñaïi hoïc Kinh teá quoác 

daân HN, Ñaïi hoïc Taøi chính-Hoïc Vieän taøi chính)  

2- Taøi lieäu bieân soaïn; Taøi Chính doanh nghieäp (khoa Kinh Teá-ÑH Quoác Gia 

TP.HCM) 

3- Eugene F. Brigham & Michael C. Ehrhardt, Financial management: theory and 

Practice, Thomson Publisher, 2005 

Phöông phaùp ñaùnh giaù moân hoïc:  

 Ñieåm Kieåm tra hoaëc tieåu luaän hoaëc thuyeát trình, troïng soá: 25%. 

 Ñieåm thi heát moân troïng soá: 75%.  
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6.4. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHUYỂN ĐỔI THI NCS 

  

 Teân moân hoïc:   QUAÛN TRÒ NGAÂN HAØNG  

- Maõ soá moân hoïc:  QTNH 607 

- Soá ñôn vò hoïc trình: 3 (2 lt, 1 tl) 

- Giaûng vieân moân hoïc:  TS Hồ Diệu 

 TS Lê Ngọc Minh 
 

- Moâ taû moân hoïc: laø moân hoïc tieáp theo chuyeân saâu cuûa Nghieäp vuï ngaân haøng, 

quản trị Ngân hàng và các định chế tài chính trung gian  

Mục tiếu: Có kiến thức về quản trị các định chế tài chính trung gian, các ngân hàng 

Thương mại, đặc biệt là quản trị tài chính của ngân hàng 
 

- Noäi dung moân hoïc 

 

Chöông Noäi dung 

Soá tieát Taøi lieäu 

tham 

khaûo 

TS LT TH 

1. Chöùc naêng 

vaø dòch vuï cuûa 

ngaân haøng 

hieän ñaïi 

1.1. Chöùc naêng cuûa ngaân haøng thöông 

maïi 

1.2.Ví duï veà baûng toång keát taøi saûn ngaân 

haøng thöông maïi 

1.3. Moâi tröôøng caïnh tranh ngaân haøng 

2 2   

2. Quaûn trò, 

thöïc hieän 

quyeát ñònh vaø 

toå chöùc noäi boä 

ngaân haøng 

thöông maïi 

2.1 Ra caùc quyeát ñònh vaø  thöïc hieän  

2.2 Thoâng tin lieân laïc 

2.3 Kieåm tra 

2.4 Toå chöùc ngaân haøng 

8 6 2  

3. Quyeát toaùn 

taøi saûn ngaân 

haøng 

3.1Phaân tích baûng quyeát toaùn taøi saûn ngaân 

haøng 

3.2 Khaû naêng thanh khoaûn 

3.3 Khaû naêng thanh khoaûn vaø qui moâ 

cuûa ngaân haøng 

3.4 Quaûn trò taøi saûn nôï 

3.5 Döï tröõ sô caáp 

3.6 Döï tröõ thöù caáp 

3.7 Caùc chính saùch quaûn trò thanh khoaûn 

4 3 1  

4. Quaûn trò 

tích saûn cuûa 

ngaân haøng 

4.1 Taøi saûn coù cuûa ngaân haøng thöông 

maïi 

4.2 Phaân loaïi thöù töï öu tieân cuûa tích saûn 

4.3 Thanh khoaûn cuûa taøi saûn coù 

4 3 1  
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5. Quaûn trò 

tieâu saûn 

5.1 Phaân loaïi tieàn göûi 

5.2 Qui moâ cuûa tieàn göûi trong heä thoáng 

ngaân haøng 

5.3 Quaûn trò tieâu saûn veà thanh khoaûn 

8 5 3  

6. Quaûn trò 

voán ngaân 

haøng 

6.1Muïc ñích cuûa voán 

6.2 Bieán ñoäng voán 

6.3 Xaùc ñònh nhu caàu veà voán 

6.4 Ñaùnh giaù caùc giaûi phaùp löïa choïn 

taêng voán 

5 3 2  

7. Baûo hieåm 

ruûi ro trong 

heä thoáng 

ngaân haøng 

7.1 Caùc phöông phaùp ñieàu haønh taøi saûn 

vaø nghóa vuï ngaân haøng ñeå baûo hieåm ruûi 

ro thay ñoåi laõi suaát 

7.2 Chieán löôïc ñieàu haønh taøi saûn vaø 

nghóa vuï 

7.3 Phaân boå caáu truùc caùc nguoàn voán 

trong ngaân haøng 

7.4 Phoøng choáng ruûi ro thay ñoåi laõi suaát 

8 5 3  

8. Caùc vaán 

ñeà cô baûn 

cuûa heä thoáng 

ngaân haøng 

hieän ñaïi 

8.1 Quaûn trò caùc hoaït ñoäng  ngoaøi baûng 

quyeát toaùn ngaân haøng 

8.2 Vaán ñeà ngöôøi chuû-ngöôøi quaûn lyù 

8.3 Caùc phaùt kieán taøi chính 

8.4 Caïnh tranh vôùi caùc ñònh cheá taøi 

chính phi ngaân haùng 

3 2 1  

9 Phaàn höôùng daãn oân taäp vaø vieát tieåu 

luaän moân hoïc 

3 2 1  

  45 30 15  

 

Taøi lieäu tham khaûo 

Leâ Vaên Teà. Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi. Nhaø Xuaát baûn Thoáng keâ, 2003. 

Nguyeãn Vaên Ngoân, Tieàn Teä vaø Ngaân haøng, Ñaïi hoïc Môû vaø Baùn Coâng TP-HCM, 

1992. 

Leâ Vaên Tö, Caùc Nghieäp Vuï Ngaân haøng Thöông maïi, Nhaø Xuaát Baûn Thoáng Keâ, 

1997. 

 

Phöông phaùp ñaùnh giaù moân hoïc:  

 Ñieåm Kieåm tra hoaëc tieåu luaän hoaëc thuyeát trình, troïng soá: 25%. 

 Ñieåm thi heát moân troïng soá: 75%.  
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6.5. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHUYỂN ĐỔI THI NCS 

  

 Teân moân hoïc :   TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ 

- Maõ soá moân hoïc:   TCQT 610 

- Soá ñôn vò hoïc trình: 3 (lt2 ;1tl) 

- Giaûng vieân moân hoïc:  TS Trương Quang Thông 

    PGS. TS. Traàn Ngọc Thơ 

- Moâ taû moân hoïc: cung caáp cho caùc hoïc vieân caùc nguyeân lyù toång quaùt veà chu 

chuyeån voán quoác teá maø haït nhaân chính laø caùc coâng ty ña quoác gia. Caùc vaán ñeá veà 

caùn caân thanh toaùn cuõng nhö caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán chuùng, caùc vaán ñeà lieân 

quan ñeán caùc ñaïi löôïng laïm phaùt, laõi suaát vaø tyû giaù hoái ñoaùi cuõng nhö taùc ñoäng 

cuûa chính phuû ñoái vôùi caùc ñaïi löôïng naày cuõng seõ ñöôïc nghieân cöùu. Cuoái cuøng, 

vaán ñeà huy ñoäng voán treân theá giôùi vaø vaán ñeà khuûng hoaûng nôï treân theá giôùi cuõng 

seõ ñöôïc laàn löôït giôùi thieäu cho caùc hoïc vieân. 

 

Noäi dung moân hoïc 

Chöông Noäi dung 

Soá tieát Taøi 

lieäu 

tham 

khaûo 

TS LT TH 

1 Caùn caân 

thanh toaùn 

1.1 Caùn caân thanh toaùn 

1.2 Giaûi thích caùn caân thanh toaùn: taøi khoaûn 

vaõng lai vaø taøi khoaûn voán 

1.3 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán caùn caân taøi 

khoaûn vaõng lai. Caùc bieän phaùp chaán 

chænh 

1.4 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán caùn caân taøi 

khoaûn voán. 

1.5  Caùc bieän phaùp ñieàu chænh 

4 3 1  

2. Ñaùnh giaù 

vaø quaûn trò 

ruûi ro quoác 

teá 

2.1 Ruûi ro quoác teáù 

2.2 Lôïi ích vaø ruûi ro cuûa danh muïc ñaàu tö 

quoác teá 

2.3 Quaûn trò ruûi ro caùc nghieäp vuï vaõng lai  

2.4 Quaûn trò ruûi ro hoái ñoaùi 

2.5 Quaûn trò ruûi ro tyû giaù 

6 4 2  

3. Huy 

ñoäng voán 

vaø ñaàu tö 

quoác teá 

3.1 Taøi trôï vaø ñaàu tö treân thò tröôøng traùi 

phieáu quoác teá 

3.2 Caùc thò tröôøng traùi phieáu ñòa phöông chuû 

yeáu 

3.3 Thò tröôøng Swap 

4 3 1  
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4. Hoaïch 

ñònh ngaân 

saùch voán vaø 

ñaàu tö tröïc 

tieáp nöôùc 

ngoaøi (FDI) 

1.1. Lôïi nhuaän vaø caùc tieâu chuaån chaáp 

nhaän cho FDI 

1.2. Ñaùnh giaù ruûi ro cho caùc döï aùn ñaàu tö 

xuyeân bieân giôùi 

4.3. Laäp ngaân saùch voán cho caùc doanh 

nghieäp FDI 

4 3 1  

5. Caáu truùc 

voán quoác teá 

vaø chi phí 

söû duïng 

voán 

1.1. Caáu truùc voán 

1.2. Caùc ñaëc ñieåm cuûa coâng ty ña quoác gia 

aûnh höôûng ñeán chi phí söû duïng voán 

1.3. Caùc ñaëc ñieåm cuûa quoác gia aûnh höôûng 

ñeán chi phí söû duïng voán 

5.4. So saùnh chi phí söû duïng voán vaø moâ 

hình ñònh giaù taøi saûn voán 

8 5 3  

6. Khuûng 

hoaûng nôï 

quoác teá vaø 

ñaùnh giaù ruûi 

ro quoác gia 

6.1. Khuûng hoaûng nôï quoác teá vaø quan ñieåm 

cuûa nhöõng ngöôøi trong cuoäc 

6.2. Caùc taùc ñoäng cuûa khuûng hoaûng nôï  

6.3. Taùc ñoäng cuûa tyû giaù thaû noåi vaø laõi suaát 

cho vay ñoái vôùi cuoäc khuûng hoaûng nôï 

6.4. Caùc giaûi phaùp cho cuoäc khuûng hoaûng 

nôï 

6.5 Ñaùnh giaù ruûi ro quoác gia 

5 3 2  

7 Caáu truùc voán quoác teá vaø chi phí söû duïng voán 8 5 3  

8 Thò tröôøng eurocurrency vaø eurobonds 3 2 1  

9 Phaàn höôùng daãn oân taäp vaø vieát tieåu luaän moân 

hoïc 

3 2 1  

  45 30 15  

 

Taøi lieäu tham khaûo  

1. Nguyeãn Vaên Tieán. Taøi chính quoác teá hieän ñaïi. Taùi baûn laàn thöù nhaát. Nhaø xuaát 

baûn Thoáng keâ, 2001.  

2. Traàn Ngoïc Thô vaø Nguyeãn Ngoïc Ñònh (ñoàng chuû bieân). Taøi chaùnh Quoác teá. 

Nhaø Xuaát baûn Thoáng keâ, 2000. 

3. Ephraim Clark, Michel Levasseur and Patrick Rousseau. International 

Finance. International Thomson Business Press, 1998. 

4. Brealey and Myers. Principles of Corporate Finance. Sixth edition. Mc Graw 

Hill. 2000. 

 

Phöông phaùp ñaùnh giaù moân hoïc:  

 Ñieåm Kieåm tra hoaëc tieåu luaän hoaëc thuyeát trình, troïng soá: 25%. 

Ñieåm thi heát moân troïng soá: 75%. 
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6.6. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHUYỂN ĐỔI THI NCS 

  

 Teân moân hoïc : NGAÂN HAØNG TRUNG ÖÔNG VAØ CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ 

- Maõ soá moân hoïc:   NHTW 605 

- Soá ñôn vò hoïc trình:  3 (2lt, 1tl) 

-  Giaûng vieân moân hoïc:  PGS.TS.  Ngoâ Höôùng 

                                                        PGS.TS. Nguyeãn Thò Nhung 

     - Muïc tieâu moân hoïc: Moân hoïc naøy trang bò cho hoïc vieân nhöõng kieán thöùc chuyeân 

saâu veà cô cheá hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng Trung öông vaø chính saùch tieàn teä cuøng vôùi 

caùc coâng cuï maø Ngaân haøng Trung öông söû duïng ñeå thöïc hieän Chính saùch tieàn teä 

quoác gia. 

- Noäi dung moân hoïc: 

Chöông Noäi dung 

Soá tieát Taøi 

lieäu 

tham 

khaûo 

Toån

g soá 

Lyù 

thuyeá

t 

Thöïc haønh, 

thí nghieäm, 

thaûo luaän 

1. Tổng 

quan về 

ngân hàng 

trung ương 

và chính 

sách tiền tê ̣

1.1. Phân tích các chức năng 

của ngân hàng trung ương 

1.2.  Vi ̣ trí pháp lý của ngân 

hàng trung ương 

1.3.  Cơ chế tài chính của ngân 

hàng trung ương 

1.4.  Tổ chức, hoaṭ đôṇg của 

ngân hàng nhà nước Viêṭ 

Nam 

1.5.  Chính sách tiền tê ̣ và cơ 

chế hoaṭ đôṇg của chính 

sách tiền tê ̣

1.6.  Hê ̣ thống các công cu ̣của 

chính sách tiền tê ̣

 

6 6 0  

2. Nghiêp̣ vu ̣

phát hành 

tiền 

2.1. Nguyên tắc phát hành tiền 

2.2. Các kênh phát hành tiền 

2.3. Nghiêp̣ vu ̣phát hành tiền  

2.4. Phát hành tiền của ngân 

hàng nhà nước Viêṭ nam 

 

4 3 1  
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3. Dư ̣trữ 

bắt buôc̣ 

3.1. Cơ chế tác đôṇg và ưu 

nhươc̣ điểm của dư ̣trữ bắt 

buôc̣ 

3.2. Quản lý dư ̣trữ bắt buôc̣ 

3.3. Dư ̣ trữ bắt buôc̣ ở Viêṭ 

Nam 

 

4 3 1  

4 Hoaṭ đôṇg 

tín duṇg 

4.1. Tổng quan về hoaṭ đôṇg 

tín duṇg của ngân hàng 

trung ương 

4.2. Chính sách laĩ suất của 

ngân hàng trung ương 

4.3. Nghiêp̣ vu ̣ tín duṇg của 

ngân hàng trung ương 

4.4. Kinh nghiêṃ hoaṭ đôṇg 

tín duṇg của ngân hàng 

trung ương môṭ số nước 

4.5. Hoaṭ đôṇg tín duṇg của 

ngân hàng nhà nước Viêṭ 

nam 

 

6 5 1  

5. Nghiêp̣ vu ̣

thi ̣ trường 

mở 

5.1. Tổng quan về nghiêp̣ vu ̣

thi ̣ trường mở 

5.2. Cơ chế tác đôṇg và ưu 

nhươc̣ điểm của nghiêp̣ 

vu ̣thi ̣ trường mở 

5.3. Kinh nghiêṃ ở môṭ số 

nước 

5.4. Nghiêp̣ vu ̣ thi ̣ trường mở 

ở Viêṭ Nam 

 

7 5 2  

6. Quản lý 

ngoaị hối 

6.1. Tổng quan về quản lý 

ngoaị hối 

6.2. Cơ chế quản lý ngoaị hối 

của ngân hàng trung ương 

6.3. Quản lý ngoại hối của 

ngân hàng nhà nước Viêṭ 

Nam 

 

5 3 2  
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7. Các hoaṭ 

đôṇg khác 

của ngân 

hàng trung 

ương 

7.1. Hoaṭ đôṇg thanh toán và 

vai trò của ngân hàng 

trung ương trong hoaṭ 

đôṇg thanh toán 

7.2. Thanh tra, giám sát ngân 

hàng trung ương 

7.3. Kiểm soát nôị bô ̣ ngân 

hàng trung ương 

7.4. Quan hê ̣ giữa ngân hàng 

nhà nước Viêṭ nam và các 

tổ chức tài chính quốc tế 

 

8 5 3  

OÂn taäp  5 4 1  

  45 34 11  

Taøi lieäu tham khaûo: 

1. Alan S. Blinder, Central Banking in Theory and Practice, MIT Press, 1999. 

2. David E. Altig, Bruce D. Smith, Evolution and Procedures in Central Banking, 

Cambridge University Press, 2003. 

3. Alex Cukierman, Central Bank Strategy, Credibility, and Independence: Theory and 

Evidence, MIT Press, 1992. 

4. Hoàng Xuân Quế, Nghiêp̣ vu ̣ngân hàng trung ương, Nhà xuất bản Thống kê, Hà nôị 

2003. 

Phöông phaùp ñaùnh giaù moân hoïc:  

Ñieåm Kieåm tra hoaëc tieåu luaän hoaëc thuyeát trình, troïng soá: 25%. 

Ñieåm thi heát moân troïng soá: 75%.  

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?userid=Xz6auy5A0q&ath=David+E%2E+Altig
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?userid=Xz6auy5A0q&ath=Bruce+D%2E+Smith
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Cukierman%2C%252520Alex/002-4649430-5280027
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6.7. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHUYỂN ĐỔI THI NCS 

  

 Teân moân hoïc :   PHAÂN TÍCH THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH 

- Maõ soá moân hoïc:    TTTC 611 

- Soá ñôn vò hoïc trình:  2(1lt, 1tl) 

- Giaûng vieân moân hoïc:  TS Trần Viết Hoàng 

              TS Nguyeãn Hoàng Thaéng  

 

- Muïc tieâu moân hoïc:  cung caáp khung phaân tích caùc yeáu toá taùc ñoäng leân caùc thò 

tröôøng, caäp nhaät caùc vaán ñeà thöïc tieãn trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng .... 

Ngoaøi ra moân hoïc coøn cung caáp kieán thöùc veà phöông thöùc hoaït ñoäng giao dòch 

kinh doanh treân caùc thò tröôøng taøi chính, nhöõng nguyeân nhaân cuûa ruûi ro,  suïp ñoå 

cuûa thò tröôøng taøi chính vaø baøi hoïc kinh nghieäm. Moân hoïc cung caáp cô sôû ñeå thöïc 

hieän xaây döïng vaø quaûn lyù danh muïc ñaàu tö taøi chính 

 

- Noäi dung moân hoïc 

 

Chöông Noäi dung 

Soá tieát Taøi lieäu 

tham 

khaûo 

TS LT TH 

CHƯONG 

1:PHÂN 

TÍCH THỊ 

TRƯỜNG 

TIỀN 

 

1. Phân tích các chứng khoán định giá trên 

lãi suất 

2. Phân tích các chứng khoán định giá trên 

nguyên tắc chiết khấu 

3. Những thay đổi gần đây của Thị trường 

tiền tệ hiện nay 

3 2 1  

CHƯƠNG 2: 

PHÂN TÍCH 

THỊ 

TRƯƠNG 

VỐN - TRÁI 

PHIẾU 

 

1. Định giá hợp lý các loại trái phiếu 

2. Giá trị thuần tuý và giá pha tạp 

3. Các đại lượng đo hiệu suất lợi nhuận của 

trái phiếu 

 ví dụ về lợi suất đáo hạn 

 ví dụ về thời gian đáo hạn bình quân 

 ví dụ về trả lãi và vốn 

4. Các đường lãi suát 

5. Các lý thuyết về đuờng lãi suất 

6. Rủi ro lãi suất 

7. Các trái phiếu có lãi suất thả nổi 

8. Rủi ro và các phát kiến cải tiến hiện nay 

trên thị trường trái phiếu 

3 2 1  
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CHƯƠNG 3: 

PHÂN TÍCH 

THỊ 

TRƯƠNG 

VỐN : CỔ 

PHIẾU 

 

1. Các dạng cổ phiếu công ty 

2. Cấu trúc tài chính của cống ty 

3. Định giá hợp lý cổ phiếu 

4. Chính sách cổ tức 

5. Phân tích thu nhập 

6. Giá trị công ty - ảnh hương của các đòn 

bẩy tài chính 

3 2 1  

CHƯƠNG 4: 

PHÂN TÍCH 

THỊ 

TRƯỜNG 

NGOẠI TỆ  

 

1. Ngoại tệ 

2. Rủi ro tỷ giá hối đoái 

3. Định giá hợp lý ngoại tệ 

4. Tỷ giá và phân tích biến động tỷ giá 

 

3 2 1  

CHƯƠNG 5: 

HỢP ĐỒNG 

KỲ HẠN 

VÀ GIAO 

SAU 

 

1. Các hợp đồng kỳ hạn và giao sau 

2. Các hợp đồng tài chính giao sau 

3. Định giá hợp lý các hợp đồng kỳ hạn và 

hợp đồng tài chính giao sau 

4. Phân tích các yếu tố tác đông 

5. Các chiến lược đầu tư và chống đỡ rủi ro 

với hợp đồng kỳ hạn và giao sau 

3 2 1  

CHƯƠNG 6: 

PHÂN TÍCH 

THỊ 

TRƯỜNG 

QUYỀN 

CHỌN 

 

1. Quyền chọn mua 

2. Quyền chọn bán  

3. Hàng hóa cơ sở 

4. Định giá hợp lý các hợp đồng quyền chọn 

5. Phân tích các yếu tố tác động lên thị 

trường quyền chọn 

6. Các chiến lược đầu tư và chống đỡ rủi ro 

với quyền chọn 

3 2 1  

CHƯƠNG 7: 

ỨNG DỤNG 

LÝ 

THUYẾT 

THỊ 

TRƯỜNG 

HIỆU QUẢ 

VÀ PHÂN 

TÍCH THỊ 

TRƯỜNG 

 

1. Phân phối, hoạt động và thông tin hiệu 

quả 

2. Giả thiết thị trường hiệu quả, mô hình trò 

chơi trung thực và bước đi ngẫu nhiên 

3. Giá thiết thị trường thông tin không hoàn 

hảo 

4. Phân tích biến động thị trường ứng dụng 

các giả thiết 

5. Áp dụng thực tế: phân tích biến động thị 

trường theo tác động của thông tin 

3 2 1  

      

  30 20 10  
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Taøi lieäu tham khaûo: 

1. David Blake . Phaân tích thò tröôøng taøi chính  taùi baûn laàn 2  NXB Thoáng keâ 

2000. 

2. Kolb W. Robert, Futures, Options and Swaps, 3
rd

 edition, 1999 Blackwell 

Publisher 

3. Hull C.John, Options, Futures, and Other Derivatives, 4
th

 edition, 2000 

Prentice Hall 

Phöông phaùp ñaùnh giaù moân hoïc:  

Ñieåm Kieåm tra hoaëc tieåu luaän hoaëc thuyeát trình, troïng soá: 25%. 

Ñieåm thi heát moân troïng soá: 75%.  
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6.8. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHUYỂN ĐỔI THI NCS 

  

Teân moân hoïc :    ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH 

- Maõ soá moân hoïc:   ÑTTC 608 

- Soá ñôn vò hoïc trình:   2 (1lt, 1 tl) 

- Giaûng vieân moân hoïc:   TS Nguyễn Văn Thuận 

TS. Peter Pham Kien 

 

- Moâ taû moân hoïc: kieán thöùc chuyeân saâu veà quaûn trò ñaàu tö caùc coâng cuï taøi chính, 

quaûn trò danh muïc vaø quaûn trò ruûi ro ñaàu tö 

- Muïc tieâu moân hoïc: trang bò cho hoïc vieân caùc kieán thöùc chuyeân saâu vaø cô cheá 

cuûa hoaït ñoäng ñaàu tö caùc coâng cuï taøi chính, quaûn trò vaø giaûm thieåu ruõi ro, taïo lôïi 

nhuaän toái ña töø hoaït ñoäng ñaàu tö treân caùc thò tröôøng taøi chính 

-  Noäi dung moân hoïc 

Chöông Noäi dung 

Soá tieát Taøi lieäu 

tham 

khaûo 

TS LT TH 

1. Cô Baûn 

Veà Ñaàu Tö 

Vaø Quaù 

Trình Ñaàu 

Tö 

 

1.1 Taøi saûn vaø taøi saûn taøi chính 

1.2 Quaù trình ñaàu tö 

1.3 Thò tröôøng taøi chính vaø caáu truùc thò 

tröôøng taøi chính 

1.4 Coâng cuï taøi chính 

1.5 Cô cheá kinh doanh trao ñoåi chöùng 

khoaùn 

phaùt haønh chöùng khoaùn 

caùc thò tröôøng chöùng khoaùn 

1.6 Caùc nhaø ñaàu tö vaø quaù trình ñaàu tö 

3 2 1  

2. Ruûi ro vaø 

suaát sinh lôøi 

2.1Ruûi ro vaø phí ruûi ro 

2.2 Phaân boå taøi saûn giöõa caùc danh muïc ruûi 

ro  vaø khoâng ruûi ro 

2.3 Chieán löôïc ñaàu tö thuï ñoäng vaø ñöôøng 

thò tröôøng voán 

3 2 1  

3. Ña daïng 

hoaù hieäu 

quaû 

3.1 Ña daïng hoaù vaø ruûi ro danh muïc 

3.2 Phaân boå taøi saûn vôùi hai taøi saûn ruûi ro 

3.3 Danh muïc ruûi ro toái öu vôùi moät taøi saûn 

phi ruûi ro 

3.4 Ña daïng hoùa hieäu quaû vôùi nhieàu taøi  

saûn ruûi ro 

3 2 1  
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4 Thò 

tröôøng voán  

hieäu quaû 

 

4.1 Caùc yeáu  toá cô baûn cuûa thuyeát  thò 

tröôøng voán hieäu quaû 

4.2  Aùp duïng cuûa caùc thò tröôøng voán hieäu 

quaû 

3 2 1  

5. Lyù 

thuyeát thò 

tröôøng voán 

vaø ñònh giaù 

thò tröôøng 

voán CAPM, 

APT 

5.1 Löôïng caàu chöùng khoaùn vaø giaù caân 

baèng 

5.2 Moâ hình ñònh giaù taøi saûn voán CAPM 

5.3 CAPM vaø caùc aùp duïng thöïc teá 

5.4 Thuyeát APT 

3 2 1  

6. Phaân tích 

vaø ñaùnh giaù 

ñaàu tö coå 

phieáu 

6.1 Khaùi Quaùt Veà Quaù Trình Ñaùnh Giaù  coå 

phieáu 

6.2 Caùc Aûnh Höôûng Kinh Teá Toång Theå 

6.3 Caùc Yeáu Toá Quyeát Ñònh Giaù Trò 

6.4 Ñaùnh giaù ruûi ro theo thò tröôøng. 

6.5 Tæ leä taêng tröôûng döï tính cuûa coå töùc 

6.6 Caùc phöông phaùp ñònh giaù coå phieáu 

3 2 1  

7. Caùc 

phöông 

phaùp phaân 

tích ñaàu tö 

taøi chính 

7.1 Phaân tích ngaønh 

Vai troø cuûa phaân tích ngaønh  

Öôùc Löôïng Tæ Leä Laõi Suaát  Ngaønh 

 Öôùc löôïng thu nhaäp treân coå  phieáu 

Döï ñoaùn doanh thu ngaønh 

Döï ñoaùn tæ leä lôïi nhuaän  ngaønh 

7.2 Phaân tích baùo caùo taøi chính 

7.3 Phaân tích kyõ thuaät 

3 2 1  

8. Quaûn trò 

danh muïc 

ñaàu tö traùi 

phieáu 

8.1 Ruûi ro laõi suaát 

8.2 Quaûn trò traùi phieáu thuï ñoäng 

8.3 quaûn trò traùi phieáu chuû ñoäng 

8.4 Hoaùn ñoåi laõi suaát 

3 2 1  

9. Phaân tích 

caùc phöông 

aùn ñaàu tö 

thay theá 

 

9.1 Hôïp ñoàng  quyeàn löïa choïn 

9.2 Giaù trò cuûa caùc quyeàn löïa choïn 

9.3 Chöùng khoaùn töông töï quyeàn löïa choïn 

3 2 1  

10 Quaûn trò ruûi ro:  quyeát ñònh hedging, VAR 

(value-at-risk) 

3 2 1  

 Toång coäng 30 20 10  
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Taøi lieäu tham khaûo: 

1. Bodie Kane Marcus – Essentials of Investment – 2002 

2. Richard Pike & Bill Neale -  Corporate Finance and Investment –2001 

3. Anthony Saunders -Financial Institutions Management – 1997 

4. James L - Porfolio management, theory and application –2000 

5. Frank J. Fabozzi – Investment Management – 2001 

Phöông phaùp ñaùnh giaù moân hoïc:  

Ñieåm Kieåm tra hoaëc tieåu luaän hoaëc thuyeát trình, troïng soá: 25%. 

Ñieåm thi heát moân troïng soá: 75%. 
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6.9. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHUYỂN ĐỔI THI NCS 

 

 Teân moân hoïc :   THUEÁ 

- Maõ soá moân hoïc:   TAX 604 

- Soá ñôn vò hoïc trình:   2 (1lt, 1tl) 

- Giaûng vieân moân hoïc:   PGS TS Nguyeãn Ngọc Hùng 

      TS  Trần Viết Hoàng 

 - Moâ taû moân hoïc: trang bò cho hoïc vieân kieán thöùc chuyeân saâu veà heä thoàng thueá 

Vieät nam vaø so sánh với  caùc nuôùc  

- Muïc tieâu moân hoïc: naém vöõng caùc kyõ naêmh phaân tích ñaùnh giaù vaø aùp duïng caùc 

saéc thueá trong caùc laõnh vöïc hoaït ñoâïng kinh teá   

 

- Noäi dung moân hoïc 

Chöông Noäi dung 

Soá tieát Taøi lieäu 

tham 

khaûo 

TS LT TH 

1. Thueá–cô 

sôû kinh teá vaø 

coâng cuï 

chính saùch 

taøi chính cuûa 

nhaø nöôùc 

1.1 Thueá- baûn chaát, chöùc naêng vaø vai troø trong neàn 

kinh teá 

1.1.1.  Khaùi nieäm 

1.1.2  Chöùc naêng 

1.1.3  Vai troø cuûa thueá : coâng cuï phaân phoái 

vaø oån ñònh neàn kinh teá 

1.2 Phaân loaïi thueá 

 1.2.1 Phaân loaïi theo tính chaát kinh teá 

1.2.2 Phaân loaïi theo tính chaát luyõ tieán vaø luyõ 

thoaùi 

 1.2.3 Phaân loaïi theo phaân caáp quaûn lyù  

 1.2.4 Phaân loaïi theo phöông thöùc söû duïng 

2 2   

2. Caùc 

nguyeân taéc 

xaây döïng vaø 

ñaùnh giaù heä 

thoáng thueá 

2.1 Nguyeân taéc coâng baèng 

2.2 Nguyeân taéc trung laäp 

2.3 Nguyeân taéc hieäu qua.û 

2.4 Nguyeân taéc ñôn giaûn 

2.5 Caùc nguyeân taéc khaùc: 

 2.5.1 Tính ñaûm baûo 

 2.5.2 Chi phí thu thueá hôïp lyù 

 2.5.3 Linh hoaït vaø oån ñònh 

2.6 Caùc taùc ñoäng ngoaïi vi 

2.7 Söï xung khaéc giöõa caùc nguyeân taéc 

4 3 1  
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3. Taùc ñoäng 

cuûa thueá  leân 

neàn kinh teá. 

3.1 Tröôøng phaùi troïng cung 

 3.1.1 Moâ hình kinh  teá hoïc coå ñieån 

 3.1.2 Caùc chính saùch troïng cung 

 3.1.3 Ñöôøng cong Laffer 

3.2 Tröôøng phaùi troïng caàu 

 3.2.1 Söï thieáu huït caàu 

3.2.2 Chính saùch cuûa tröôøng phaùi kinh teá 

Keynes 

4 3 1  

4. Quaù trình 

phaùt trieån 

heä thoáng 

thueá Vieät 

nam töø  1945 

ñeán nay vaø 

phöông 

höôùng phaùt 

trieån 

4.1 Heä thoáng thueá vieät nam töø 1945 ñeán nay 

4.2 Ñònh höôùng  caûi caùch thueá giai ñoaïn       2001 -

2010 taïi vieät nam 

4.2.1 Quan ñieåm vaø muïc tieâu cô baûn cuûa caûi 

caùch thueá 

4.2.2 Noäi dung chieán löôïc caûi caùch chính saùch 

thueá 

4 3 1  

5. Caùc  saéc 

thueá  hieän  

haønh taïi 

Vieät nam 

5.1. Thueá giaù trò gia taêng 

5.2. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 

5.3. Thueá thu nhaäp caù nhaân 

5.4. Thueá  xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu 

      5.5.  Thueá tieâu thuï ñaëc bieät 

5.5. Thueá taøi nguyeân 

4 3 1  

6. Caûi caùch 

thueá 

6.1 Cô sôû lyù thuyeát cuûa caûi caùch heä thoáng thueá 

6.2  Caûi caùch thueá – kinh nghieäm caùc nöôùc treân theá 

giôùi 

3 2 1  

7. Caùc vaán 

ñeà thueá 

trong quan 

heä kinh teá 

quoác teá 

7.1 Vaán ñeà ñaùnh thueá truøng 

7.2 Hieäp ñònh traùnh  ñaùnh  thueá  hai laàn 

7.3 Thueá vaø vaán ñeà chuyeån giaù ôû caùc coâng ty ña 

quoác gia 

3 2 1  

8. Taùc ñoäng 

cuûa chính 

saùch thueá 

ñoái vôùi phaùt 

trieån kinh teá 

8.1 Tyû leä thueá trong GDP 

8.2 Caùc taùc ñoäng daây chuyeàn cuûa thueá 

3 2 1  

9 Phaàn höôùng daãn oân taäp vaø vieát tieåu luaän moân hoïc 3 2 1  

 Toång coäng 30 22 8  
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Taøi lieäu tham khaûo 

1- GS.TS. Nguyeãn Thanh Tuyeàn, TS. Nguyeãn Ngoïc Thanh-Gíaùo trình thueá, 

NXB taøi chính 2001; 

2- Baøi giaûng “Taøi chính coâng”- Chöông trình Fulbrigh 2000, 2001, 2002, 2003; 

3- Sách: Taøi chính coâng- cuûa Khoa Kinh Teá-Ñaïi Hoïc Quoác GiaTP.HCM, 2006. 

4- Các cam kết của Việt nam với WTO về  các loại thuế quan, 2006  

 

Phöông phaùp ñaùnh giaù moân hoïc:  

 Ñieåm Kieåm tra hoaëc tieåu luaän hoaëc thuyeát trình, troïng soá: 25%. 

 Ñieåm thi heát moân troïng soá: 75%.  
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6.10. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHUYỂN ĐỔI THI NCS 

 

Teân moân hoïc :  QUAÛN LYÙ NGAÂN SAÙCH NHAØ NÖÔÙC 

-Maõ soá moân hoïc:   NSNN 603 

-Soá ñôn vò hoïc trình:  2 (1 lt, 1tl) 

-Giaûng vieân moân hoïc:  GS TS Nguyeãn Thanh Tuyeàn 

                                             TS. Nguyễn Thanh Dương 

-  Moâ taû moân hoïc: Ñi saâu nghieân cöùu nhöõng noäi dung cô baûn cuûa taøi chính coâng 

laø ngaân saùch nhaø nöôùc vaø quaûn lyù ngaân saùch nhaø nöôùc tại Việt nam 

- Muïc tieâu moân hoïc: giôùi thieäu heä thoáng NSNN vaø quaûn lyù chu trình NSNN, chi 

ñaàu tö phaùt trieån cuûa NSNN, chi thöôøng xuyeân vaø caùc chi khaùc cuûa NSNN, vaán 

ñeà thöïc hieän caân ñoái NSNN, hoaït ñoäng tín duïng nhaø nöôùc, caùc quyõ taøi chính nhaø 

nöôùc vaø quaûn lyù caùc quyõ TCNN taïi kho baïc nhaø nöôùc.  

 

- Noäi dung moân hoïc: 

Chöông Noäi dung 

Soá tieát Taøi lieäu 

tham 

khaûo 

TS LT T

H 

1. Heä 

thoáng 

NSNN vaø 

quaûn lyù 

chu trình 

NSNN 

1.1.1-Quan nieäm NSNN trong neàn kinh teá 

thò tröôøng 

1.1.2-Nhöõng noäi dung thu, chi chuû yeáu cuûa 

NSNN 

1.1.3-Nhöõng nguyeân taéc cô baûn quaûn lyù 

NSNN 

1.2-Heä thoáng NSNN vaø phaân caáp quaûn lyù 

NSNN 

1.2.1-Heä thoáng NSNN 

1.2.2-Phaân caáp quaûn lyù NSNN 

1.3-Chu trình NSNN vaø heä thoáng muïc luïc 

NSNN 

1.3.1-Chu trình NSNN 

1.3.2-Muïc luïc NSNN 

1.4-Quaûn lyù chu trình NSNN 

1.4.1-Laäp NSNN 

1.4.2-Chaáp haønh NSNN 

1.4.3-Quyeát toaùn NSNN 

2 2   
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2. Caùc 

nguoàn 

thu cuûa 

NSNN 

2.1-Nguoàn thu töø thueá 

2.1.1-Caùc loaïi thueá vaø nguoàn thu töø thueá 

2.1.2- Tyû leä thueá treân GDP cuûa caùc nöôùc 

vaø Vieät nam 

2.2- Phí vaø leä phí cuûa NSNN 

2.2.1-Baûn chaát, taùc duïng cuûa phí vaø leä 

phí 

2.2.2-Caùc loaïi phí vaø leä phí 

2.3-Quaûn lyù thu vaø söû duïng caùc khoaûn phí 

vaø leä phí cuûa NSNN 

2.3.1-Ñoái vôùi caùc khoaûn thu phí 

2.3.2-Ñoái vôùi caùc khoaûn leä phí 

4 3 1  

3. Ñaàu tö 

phaùt 

trieån cuûa 

NSNN 

3.1-Khaùi nieäm, noäi dung vaø ñaëc ñieåm chi 

ñaàu tö phaùt trieån 

3.1.1-Khaùi nieäm 

3.1.2-Ñaàu tö  phaùt trieån 

3.1.3-Ñaëc ñieåm chi ñaàu tö phaùt trieån 

3.2-Quaûn lyù chi ñaàu tö xaây döïng cô baûn 

3.2.1-Nhöõng nguyeân taéc caáp phaùt voán 

ñaàu tö XDCB thuoäc voán NSNN 

3.2.2-Quaûn lyù caáp phaùt voán ñaàu tö 

XDCB ñoái vôùi caùc döï aùn thuoäc voán 

NSNN 

3.3- Quaûn lyù voán ngaân saùch taïi caùc doanh 

nghieäp nhaø nöôùc 

3.3.1-Caùc quy ñònh veà quaûn lyù voán ñoái 

vôùi caùc DNNN 

3.3.2-Caùc höôùng hoaøn thieän trong cô 

cheá giao voán, chuyeån dòch sôû höõu 

voán nhaø nöôùc 

3.3.3-Chính saùch coå phaàn hoaù vaø quaûn 

lyù voán nhaø nöôùc trong caùc coâng ty 

coå phaàn 

3.3.4-Quaûn lyù voán nhaø nöôùc trong caùc 

coâng ty lieân doanh giöõa voán nhaø 

nöôùc vaø voán nöôùc ngoaøi 

4 3 1  
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4. Quaûn 

lyù chi 

thöôøng 

xuyeân vaø 

chi khaùc 

cuûa 

NSNN 

4.1-Quaûn lyù chi thöôøng xuyeân cuûa NSNN 

4.1.1-Noäi dung, ñaëc ñieåm chi thöôøng 

xuyeân cuûa NSNN 

4.1.2-Caùc nguyeân taéc quaûn lyù chi thöôøng 

xuyeân cuûa NSNN 

4.1.3-Toå chöùc quaûn lyù chi thöôøng xuyeân 

cuûa NSNN 

4.2-Quaûn lyù caùc khoaûn thu khaùc cuûa NSNN 

4.2.1-Noäi dung, taùc duïng cuûa caùc khoaûn 

chi khaùc cuûa NSNN 

4.2.2-Toå chöùc, quaûn lyù caùc khoaûn thu 

khaùc cuûa NSNN 

3 3 0  

5. Toå 

chöùc thöïc 

hieän caân 

ñoái NSNN 

5.1-Khaùi nieäm vaø caùc quan ñieåm veà caân ñoái 

NSNN 

5.1.1-Khaùi nieäm veà caân ñoái NSNN 

5.1.2-Caùc quan ñieåm  vaø lyù thuyeát veà 

caân ñoái NSNN 

5.2-Thaâm huït NSNN 

5.2.1-Thöïc chaát thaâm huït NSNN 

5.2.2- Nhöõng nguyeân nhaân cô baûn daãn 

ñeán thaâm huït NSNN 

5.3-Toå chöùc caân ñoái NSNN ôû Vieät nam 

5.3.1-Nguyeân taéc thöïc hieän caân ñoái 

NSNN 

5.3.2-Toå chöùc caân ñoái NSNN 

3 2 1  

6. Quaûn 

lyù caùc 

quyõ taøi 

chính nhaø 

nöôùc 

khaùc 

6.1-Caùc quyõ taøi chính nhaø nöôùc khaùc vaø ñaëc 

ñieåm cuûa chuùng 

6.1.1-Ñaëc ñieåm cuûa caùc quyõ taøi chính 

nhaø nöôùc khaùc 

6.1.2-Caùc quyõ taøi chính nhaø nöôùc khaùc 

6.2-Quyõ döï tröõ quoác gia 

 

6.3-Quyõ baûo hieåm xaõ hoäi 

6.4-Moät soá quyõ taøi chính nhaø nöôùc khaùc 

6.4.1-Quyõ hoã trôï phaùt trieån 

6.4.2-Quyõ quoác gia giaûi quyeát vieäc laøm 

.4.3-Caùc quyõ khaùc 

5 4 1  
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7. Quaûn 

lyù caùc 

quyõ taøi 

chính taïi 

kho baïc 

nhaø nöôùc 

7.1- Quaûn lyù quyõ NSNN taïi kho baïc nhaø 

nöôùc 

7.2-Quaûn lyù caùc quyõ taøi chính nhaø nöôùc 

khaùc taïi kho baïc nhaø nöôùc 

7.2.1-Quaûn lyù quyõ döï tröõ taøi chính cuûa 

nhaø nöôùc 

7.2.2-Quaûn lyù tieàn, taøi saûn taïm thu, taïm 

giöõ taïi kho baïc nhaø nöôùc 

7.4-Quaûn lyù vaø ñieàu hoaø voán trong heä thoáng 

kho baïc nhaø nöôùc 

-Quaûn lyù kho quyõ taïi KBNN 

-Quaûn lyù kho tieàn cuûa KBNN 

-Quaûn lyù quyõ tieàn maët (keå caû ngaân phieáu 

thanh toaùn) 

5 4 1  

8 Phaàn höôùng daãn oân taäp vaø vieát tieåu luaän 

moân hoïc 

4 1 3  

 Toång coäng 30 23 7  

 

TaØi lieäu Tham khaûo: 

1. “Quaûn lyù taøi chính Nhaø nöôùc”, NXB Taøi chính 2000 

2. “Taøi chính coâng” Taøi lieäu bieân dòch Khoa Kinh teá ÑHQG Tp.HCM, 2003 

3. Giaùo trình “Taøi chính Coâng” chöông trình Fulbright 

4. Giáo trình Tài chính công-ĐH Kinh Tế TP.HCM 

 

Phöông phaùp ñaùnh giaù moân hoïc:  

 Ñieåm Kieåm tra hoaëc tieåu luaän hoaëc thuyeát trình, troïng soá: 25%. 

 Ñieåm thi heát moân troïng soá: 75%.  
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VII. ÑEÀ CÖÔNG CHÖÔNG TRÌNH KIEÁN THÖÙC CÔ SÔÛ  

CHUYEÂN NGAØNH TAØI CHÍNH NGAÂN HAØNG 

(Thi đầu vào NCS chuyên ngành Kinh tế TC-NH) 

MOÂN HOÏC 

LYÙ THUYEÁT TAØI CHÍNH TIEÀN TEÄ 

 

NOÄI DUNG VAØ MUÏC TIEÂU MÔN HỌC 

Muïc tieâu chính cuûa moân hoïc laø cung cấp cho người học có được các kiến thức cơ bản 

về khoa học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, taïo nền tảng tư duy và phát triển các 

kiến thức nâng cao theo các lĩnh vực chuyên sâu. Nội dung của môn học taäp trung 

nghiên cöùu bao trùm toàn bộ những vấn đề về nguyeân lyù kinh teá taøi chính tieàn teä caên 

baûn, giới thiệu các công cụ phân tích chính sách Tài chính-Ngân hàng bao goàm: heä 

thoáng taøi chính quoác gia-tài chính nhà nước, tài chính công, caáu truùc cuûa thò tröôøng vaø 

toå chöùc taøi chính, hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng taøi chính, ñaàu tö  taøi chính, hệ thống các 

định chế tài chính trung gian, vai troø cuûa tieàn teä trong neàn kinh teá, hoaït ñoäng ngaân 

haøng vaø caùc chính saùch ñieàu haønh hoaït ñoäng ngaân haøng, … 

 

 

PHAÀN 1 :  HEÄ THOÁNG TAØI CHÍNH QUOÁC GIA – TAØI CHÍNH NHAØ NÖÔÙC 

 

CHÖÔNG 1 : TIEÀN TEÄ VAØ TAØI CHÍNH QUOÁC GIA – BAÛN CHAÁT VAØ VAI TROØ 

BAÛO ÑAÛM           SÖÏ PHAÙT  TRIEÅN CUÛA NEÀN KINH TEÁ   

1.1 Tieàn teä. Heä thoáng thanh toaùn 

1.2 Khaùi nieäm chöùc naêng cuûa heä thoáng tieàn teä quoác teá 

1.3 Taøi chính, heä thoáng taøi chính , vai troø vaø chöùc naêng cuûa taøi chính trong neàn kinh 

teá   

 

CHÖÔNG 2: TAØI CHÍNH COÂNG VAØ COÂNG CUÏ PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG 

2.1 Taøi chính coâng – hoaït ñoäng cuûa chính phuû qua thu chi ngaân saùch nhaø nöôùc 

2.2 Caùc coâng cuï phaân tích taøi chính coâng – phaân tích thöïc chöùng vaø phaân tích quy 

chuaån 

2.3 Phaân tích chi phí lôïi ích chi tiêu công 

 

CHÖÔNG 3: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VAØ KHUNG PHAÂN TÍCH THUEÁ 

3.1 Thueá vaø phaân phoái thu nhaäp 

3.2 Thueá vaø hieäu quaû 

3.3 Ñaùnh thueá hieäu quaû vaø coâng baèng 

3.4 Ñaùnh giaù chính saùch thueá taïi Vieät nam 

3.5 Heä thoáng thueá Vieät nam 

 



 67 

CHÖÔNG 4: NGAÂN SAÙCH NHAØ NÖÔÙC VAØ NÔÏ CHÍNH PHUÛ 

4.1 Heä thoáng ngaân saùch 

4.2 Caáu truùc ngaân saùch 

4.3 Caân ñoái ngaân saùch 

4.4 Nôï chính phuû  

4.5 Quaûn lyù nôï chính phuû 

 

PHAÀN 2 : THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH 

 

CHÖÔNG 5 : HEÄ THOÁNG TAØI CHÍNH 

5.1 Heä thoáng taøi chính  

5.2 Thò tröôøng taøi chính  

5.3 Trung Gian Taøi Chính  

5.4  Ñieàu Haønh Heä Thoáng Taøi Chính   

 

CHÖÔNG 6  LAÕI SUAÁT  - PHAÂN TÍCH BIEÁN ÑOÄNG LAÕI SUAÁT 

6.1 Lyù thuyeát löôïng caàu taøi saûn  (lyù thuyeát löïa choïn danh muïc)   

6.2 Khuoân maãu tieàn vay:  cung caàu treân thò tröôøng traùi phieáu  

6.3 Söï thay ñoåi cuûa laõi suaát caân baèng   

6.4 Caáu truùc ruûi ro cuûa laõi suaát 

6.5 Caáu truùc kyø haïn cuûa laõi suaát 

6.6 Chính saùch laõi suaát vaø töï do hoùa laõi suaát taïi Vieät Nam 

 

CHÖÔNG 7 TYÛ GIAÙ VAØ THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI   

7.1 Thò Tröôøng Ngoaïi Hoái 

7.2 Phaân tích bieán ñoäng Tæ Gía Ngoaïi Hoái Trong Xu Höôùng Daøi Haïn 

7.3 phaân tích bieán ñoäng Tæ Gía Ngoaïi Hoái Trong Xu Höôùng Ngaén Haïn 

7.4 Heä thoáng tyû giaù caùc quoác gia 

7.5 Töï do hoùa taøi chính vaø löu chuyeån tieàn t eä  

 

PHAÀN III: TRUNG GIAN TAØI CHÍNH 

 

CHÖÔNG 8 NGAÂN HAØNG     

8.1 Toång hôïp caùc chöùc naêng vaø dòch vuï cuûa ngaân haøng hieän ñaïi 

8.2 Baûng quyeát toaùn taøi saûn ngaân haøng 

8.3 Hoaït ñoäng cô baûn cuûa ngaân haøng 

8.4 Caùc nguyeân lyù chung quaûn trò ngaân haøng 

8.5 Quaûn trò ruûi ro tín duïng 

8.6  Quaûn trò ruûi ro laõi suaát 

8.7 Caùc hoaït ñoäng ngoaøi baûng quyeát toaùn taøi saûn 
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8.8 Heä thoáng Ngaân haøng Vieät nam 

 

CHÖÔNG 9 CAÙC TOÅ CHÖÙC TAØI CHÍNH PHI NGAÂN HAØNG   

9.1 Caùc Coâng Ty Baûo Hieåm 

9.2 Caùc Quyõ Höu Trí 

9.3 Coâng ty taøi chính 

9.4 Caùc Quyõ Hoã Töông 

9.5 Trung Gian Taøi Chính Cuûa Chính Phu û 

9.6 Caùc toå chöùc thò tröôøng chöùng khoaùn 

9.7 Caùc ngaân haøng ñaàu tö 

9.8 Caùc coâng ty moâi giôùi vaø giao dòch 

9.9 Thò tröôøng giao dòch chöùng khoaùn 

9.10 Heä thoáng ñònh cheá taøi chính phi ngaân haøng taïi Vieät nam 

 

CHÖÔNG 10  PHAÂN TÍCH KINH TEÁ CAÁU TRUÙC TAØI CHÍNH   

10.1 Caùc vaán ñeà cô baûn cuûa heä thoáng taøi chính hieän ñaïi 

10.2 Chi phí giao dòch 

10.3 Cheânh leäch thoâng tin: löïa choïn nghòch vaø ruûi ro ñaïo ñöùc 

10.4 “Vaán ñeà quaû chanh” vaø löïa choïn nghòch taùc ñoäng leân caáu truùc taøi chính 

10.5 Caùc coâng cuï giaûi quyeát vaán ñeà löïa choïn nghòch 

10.6 Ruûi ro ñaïo ñöùc vaø löïa choïn giöõa hôïp ñoàng nôï vaø hôïp ñoàng chuû sôû höõu. 

10.7 Ruûi ro ñaïo ñöùc vaø caáu truùc taøi chính trong thò tröôøng nôï 

 

PHAÀN 4: LYÙ THUYEÁT  TIEÀN TEÄ VAØ CHÍNH SAÙCH NGAÂN HAØNG TRUNG 

ÖÔNG 

 

CHÖÔNG 11  LYÙ THUYEÁT LÖÔÏNG  CAÀU TIEÀN TEÄ   

11.1 Lyù Thuyeát Ñònh Löôïng Tieàn Teä 

11.2 Lyù Thuyeát Öa Thích Thanh Khoaûn Cuûa Keynes 

11.3 Lyù Thuyeát Ñònh Löôïng Tieàn Teä Hieän Ñaïi Cuûa Friedman 

CHÖÔNG 12  TIEÀN TEÄ VAØ HEÄ THOÁNG THANH TOAÙN QUAÙ TRÌNH CUNG 

TIEÀN 

12.1 Söï Phaùt Trieån Cuûa Heä Thoáng Thanh Toaùn 

12.2 Ño Löôøng Ñaùnh Giaù Tieàn Teä 

12.3 Caùc thaønh phaàn tham gia vaøo quaù trình cung tieàn 

12.4 Ngaân haøng trung öông 

 

CHÖÔNG 13 : ÑIEÀU HAØNH CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ: MUÏC TIEÂU VAØ ÑOÁI 

TÖÔÏNG  

13.1 Caùc Muïc tieâu cuûa chính saùch tieàn teä 
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13.2 Chieán Löôïc Cuûa Ngaân Haøng Trung Öông: Söû Duïng Chæ Tieâu Tieàn Teä 

13.3 Löïa choïn chæ tieâu 

13.4 Chieán löôïc cuûa ngaân haøng trung öông: ngöôøi cho vay cuoái cuøng 

 

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO:  

9) Frederic S. Miskin - Economics of Money, Banking, Financial Markets – Fifth 

edition – 1998  

10) Peter S. Rose - Commercial Bank Management – Second Edition – 1997 

11) Frank J. Fabozzi – Investment Management - Second Edittion – 2000 

12) David Blake – Phaân Tích Thò Tröôøng Taøi Chính (baûn dòch) – 2000. 

13) Cheol S. Sun & Bruce G. Resnick – International Financial Management – 

2000. 

14) Martin Neil Baily & Philip Friedman - Macroeconomics, Financial Markets  

And The International Sector - 1993  

15) David N. Hyman- Public Finance- A Contemporary Application of Theory to 

Policy. The Dryden Press-The US, 2000 
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VIII. Phụ lục :  Tham khảo Mô tả môn học đào tạo bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ , chuyên 

ngành Ngành Tài chính-Ngân hàng  (tham khảo từ các trường Đại học Mỹ, Anh, 

Singapore) 

Courses Description in Finance 

230. Theory of Finance 

Prerequisite: course 408. The primary focus of this course is the valuation of 
corporate liabilities and other securities under uncertainty. The Capital Asset 
Pricing Model is presented rigorously and compared with more recent theories 
of asset pricing such as the Arbitrage Pricing Theory and the Option Pricing 
Model. Empirical evidence is brought to bear on these theories. A secondary 
focus is the analysis of problems in corporate finance such as the optimal 
financing of the corporation and the market for corporate control.  

231A. Profit-Sector Financial Policy 

Prerequisite: course 230. Identifying and solving financial problems through the 
use of cases. Stresses the application of financial theory and financial 
techniques to business problems, using written reports and classroom 
discussion.  

231D. Takeovers, Restructuring and Corporate Governance 

Prerequisites: courses 405, 408, and 230. Study of the advantages and disadvantages of 

corporate mergers, acquisitions, and other forms of restructuring. Both theory and 

empirical studies are reviewed. Considerable use of case studies and tests of merger 

performance. 

231E. Managing Finance and Financing the Emerging Enterprise 

Prerequisites: second-year standing and satisfactory completion of courses 
403, 408, and 230. This course emphasizes the financial, control, and 
investment issues confronting rapidly growing companies in entrepreneurial 
settings. The main objective of the course is to consider and select financing 
vehicles which may be appropriate to securing the organization's money 
requirements.  

232A. Security Analysis and Investment Management 

Prerequisite: course 230. Topics covered include security valuation, application 
of portfolio theory to investment decisions and performance evaluation. Basics 
of fixed income portfolio management strategies are also covered.  

232D. Option Markets 

Prerequisite: course 230. The course deals with the organization and role of 
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organized derivative markets, including listed and OTC options and 
futures:arbitrage and hedging relationships, valuation of derivative trading 
strategies, and innovations in derivative markets. Students learn fundamentals 
of hedging and spreading by playing an option trading game and writing a term 
paper analyzing their trading strategies.  

233A. Money and Capital Markets 

Prerequisite: course 230. Application of interest theory and flow funds analysis 
to the price determination process in the markets for bonds, mortgages, stocks, 
and other financial instruments. Study of funds flow from credit markets. 
Analysis of costs of capital in individual industries.  

233B. Financial Institutions 

Prerequisite: course 230. This course will introduce the theory and practice of 
financial institutions and stock exchanges. Main topics covered are deposit 
insurance and regulation, international banking, market microstructure, and 
investment banking.  

234A. International Financial Markets 

Prerequisites: courses 408, 205A, and 230. Conceptual understanding of the 
foreign exchange market, the Euro-currency market, the international bond 
market, and equity markets in various countries. Emphasis is on underlying 
economic principles, although where relevant, institutional features helpful in 
understanding the structure and operations of the markets will also be dealt 
with in detail.  

234B. Financial Management of Multinational Corporations 

Prerequisite: course 230. The financial management of multinational firms from 
the perspective of a financial vice president or a financial officer within the 
company. Topics include measuring foreign exchange risk, managing the risk 
with both contractual and operating strategies, foreign investment decisions, 
capital budgeting and cost of capital in an international perspective, political 
risk, working capital management, and performance evaluation and control.  

238. Special Topics in Finance 

Prerequisites: course 230, consent of instructor. Intended for master's 
students. Selected topics in finance theory, empirical studies, and financial 
policy. May be repeated for credit with instructor change.  

239A. Theory of Exchange under Uncertainty 

Prerequisites: course 230 and consent of instructor. Foundations of the theory 
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of exchanges are developed as an introduction to theoretical literatureon the 
pricing of capital assets. Primarily intended for Ph.D. students, but well-
prepared master's students may find the course useful in their career 
preparation.  

239B. Theory of Investment under Uncertainty 

Prerequisites: courses 230 and 239A, or consent of instructor. Foundations of 
theory of firm capitalization and investment decisions are developed, with 
special attention to questions of exchange and allocative efficiency. Primarily 
intended for Ph.D. students, but well-prepared master's students may find the 
course useful in their career preparation.*  

239C. Empirical Research in Finance 

Prerequisites: course 230, training in econometrics, and consent of instructor. 
In-depth study empirical research in the field of finance, statistical 
methodologies applied to test market efficiency, and asset pricing theory. 
Primarily intended for Ph.D. students, but well-prepared master's students may 
find the course useful in their career preparation.*  

239D. Ph.D. Seminar in Corporate Finance 

Prerequisites: course 230, courses in the 239 series. Intended for 
Ph.D.students. Advanced topics in corporate finance theory and empirical 
research. May be repeated for credit with instructor change.  

  

Course catalog descriptions for courses offered in all currently published terms.  

  

Finance 

Department Chairperson: Narayanan, M.P.  
Department Website: 
http://www.bus.umich.edu/Academics/Departments/Finance 

  

  FIN 

300 

Financial Management 

  3 hours Core Terms Offered: F05, F06, W05, W06 

  Advisory Prerequisites: P/A ACCT 272  

    

http://www.bus.umich.edu/Academics/Departments/Finance
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  Financial Management --- Financial Management. An 
introduction to the issues, theory, and methodology that 

comprise a framework for rational decision-making by 
financial managers. The objective of this course is to use 

examples, problems, and cases to develop analytical 

ability and to illustrate the practical application of 
financial theory and analysis. Topics include present value 

analysis, capital budgeting, pricing financial assets, firm 

financial structure and the cost of capital, mergers and 
acquisitions, and security underwriting. 

 

  
  FIN 

310 
Capital Markets and Portfolio Analysis 

  3 hours Elective Terms Offered: W05, W06 

  Advisory Prerequisites: FIN 300  

    

  Capital Markets and Portfolio Analysis 

 
The course will focus on the application of financial theory 

to the issues and problems of stock markets, fixed-

income markets, and portfolio management. Main topics, 
will include: stock market, duration and interest rate risk 

management, corporate debt market, credit risk 

management, portfolio optimization and asset allocation, 
asset pricing models and their implications for investment 

strategies, and mutual funds and performance evaluation. 

The course will build upon the analytical skills developed 
in Financial Management. 

 

  
  FIN 

314 
Corporate Investment Decisions 

  3 hours Elective Terms Offered: F05, F06 

  Advisory Prerequisites: FIN 300  

    

  Corporate Investment Decisions --- This course focuses 

on analysis of corporate investment decisions. Since the 
emphasis is on application of the concepts learnt in the 

core courses, the course is case-oriented. The course 

begins with the valuation tools of financing statement 
analysis, financial forecasting, and cash flow estimation 

and then shows how to estimate of cost of capital. The 

major emphasis of the course is valuation in different 
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contexts such as resource allocation, mergers and 
acquisitions, and cross-border acquisitions. The course 

provides the student an opportunity to learn and practice 
spreadsheet skills. The course also provides an overview 

of working capital management. 
 

  

  FIN 

315 

Financial Institutions 

  3 hours Elective Terms Offered: F05, F06 

  Advisory Prerequisites: FIN 300  

    

  Financial Institutions --- This course deals with the 

management of financial institutions such as commercial 

banks, savings and loan associations and insurance 

companies. We will start with some of the basic theories 
of financial intermediation, institutional features of these 

organizations and the regulatory framework under which 

they operate. We will then analyze the key risks faced by 
these institutions (such as interest rate, liquidity, and 

credit risk) and how they are managed using various risk-

management tools. Students will be introduced to the 
concept of off-balance sheet banking. We will focus on 

some of the recent trends in securitizations and other 

related innovations in banking products. We will use 
several case studies to analyze the concepts learned in 

the classroom in an applied setting. 
 

  

  FIN 

316 

Derivative Securities 

  3 hours Elective Terms Offered: W05, W06 

  Advisory Prerequisites: FIN 300  

    

  Derivative Securities --- This course introduces the 
student to various derivative securities. The basic 

derivative securities considered are options, futures, and 

interest rate swaps. The course covers the basic 
characteristics of these securities, institutional issues 

related to each security, pricing and valuation models, 

and hedging. The binomial and Black-Scholes models for 
options are discussed in some detail. Depending on time, 

the course may cover exotic options and other interest 

rate products such as caps and floors. 
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  FIN 

317 

Corporate Financing Decisions 

  3 hours Elective Terms Offered: F05, F06, W05, W06 

  Advisory Prerequisites: F 300  

    

  Corporate Financing Decisions --- This course develops 

the conceptual foundation for making corporate financing 

decisions. Capital structure theory is explained in detail 
with an in-depth analysis of market imperfections such as 

taxes, cost of financial distress, agency and informational 

issues. The next portion of the course covers different 

securities used to raise external capital with an emphasis 

on the institutional aspects of acquiring capital (Initial 

public offerings, seasoned equity offerings, public debt, 
convertible debt, private equity & venture capital). The 

causes and effects of financial distress and the 

bankruptcy process are explained. Payout policy and 
different payout strategies (dividends versus stock 

repurchase) are discussed. The course ends with a brief 

discussion of risk management. Throughout the course, 
financial theory will be integrated with the use of specific 

case studies. 
 

  

  FIN 

318 

Real Estate Fundamentals 

  3 hours Elective Terms Offered: F05, F06, W05, W06 

  Advisory Prerequisites: F 300  

    

  Real Estate Fundamenntals --- This survey of urban real 
estate theory and practice considers the nature of real 

estate investment and finance, and the real estate 

business. Lectures and discussions supplement text and 
outside reading and classroom work. A local property will 

be extensively analyzed utilizing discounted cash flow 

programs and project feasibility techniques. A 
professional quality analysis report will be prepared for 

the selected property. Outside experts will speak on key 

appraisal, finance, brokerage and investment issues. 
 

  
  FIN 

319 

International Finance 
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  3 hours Elective Terms Offered: W06 

  Course Prerequisites: FIN 300  

  Advisory Prerequisites: STRAT 310  

    

  International Finance --- This course is designed to 

familiarize students with the essential tools and concepts 
in International Finance. We will start by learning the 

major characteristics, institutions, and players of the 

international financial markets. We will then consider the 
interaction between cross-border trade, capital flows, 

interest rates, inflation, monetary and fiscal policies, and 

economic growth, and their impact on those markets. 

Finally, we will study how these issues affect the choices 

of investors and corporations. Topics will include the 

foreign exchange market, international equity and bond 
markets, hedging foreign exchange risk, currency and 

financial crises, the valuation of risk less and risky 

international assets, international capital budgeting and 
corporate governance, and raising capital in an 

international setting. 
 

  

  FIN 

325 

Entrepreneurial Finance 

  3 hours Elective Terms Offered: W05(A), W06 

    

  Entrepreneurial Finance --- This course is open to all BBA 

students and presents the fundamentals of venture 
capital and private equity finance. It is focused on 

financing startup and early stage, technology-based 

firms, later stage investment and buyouts. The course 
covers venture capital and private equity market 

structure and institutional arrangements and the 

application of financial theory and methods in a venture 
capital and private equity setting. Four men aspects of 

venture capital and private equity are covered: valuation, 

deal structuring, governance, and harvesting. "Live" case 
studies are used in demonstrate the practical, hands-on 

application of techniques following their development in 

class. 
 

  
  FIN 

329 

Financing Research Commercialization 

http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=329&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=329&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=329&division=FIN&term=1
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  3 hours Elective Terms Offered: F05, F06 

    

  Financing Research Commercialization --- This course is a 
practicum, offering an opportunity to apply collective 

team work of a student/mentor alliance to building a 

launch pad for a technology-based venture. This course is 
open to Ross School MBA and BBA students as well as all 

UM graduate students. Student teams will work with 

mentors and principal investigators (PI) from UM faculty 
in the Medical School, College of Engineering and other 

divisions to build a business and marketing plan for a new 

technology or invention. Projects are based upon 

disclosures made to UM Office of Technology Transfer, 

other universities and industrial companies. 

  (more)   
 

  

  FIN 

335 

Applied Financial Analysis and Portfolio 

Management 

  3 hours Elective Terms Offered: W05, W06 

  Advisory Prerequisites: ACC 318  

  Cross-listed with: ACC 335  

    

  Applied Financial Analysis and Portfolio Management --- 

This course takes place in the RSB Financial Research and 
Trading Room and requires students to manage a real 

investment fund. The emphasis is on combining the skills 

acquired in traditional courses with the latest financial 
technology to develop effective strategies for active 

portfolio management. 
 

  

  FIN 

399 

Research Project in Finance 

  3 hours Elective Terms Offered: F05, F06, M06, S06, 
W05, W06 

  Advisory Prerequisites: JR.STD.  

    

  Research Projects --- Individual and group research 

projects, supervised by professors, are available to 

juniors and senior in good academic standing. 
Information about these projects is available in the Office 

of Admissions and Student Services. To select a project, 

http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=329&division=FIN&term=1
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students should consult the appropriate professor about 
the nature of the research and the number of the credit 

hours the work would earn. One to three credit hours 
may be earned. Juniors and Seniors may elect only one 

research project in a term, and no more than two in a 

program. No more than six credit hours from research 
projects may be counted toward a degree. For each 

project, the student must submit a paper to the faculty 

supervisor who will evaluate the character and quality of 
the research and issue a grade. The paper and the 

supervisor's evaluation will be catalogued and filed in the 

Business Administration Library. 
 

  

  FIN 

503 

Financial Management 

  2.25 

hours 

Core Terms Offered: F05(B), F06(B) 

  
Course Prerequisites: No credit in FIN 513, 551, 552, 
553  

  
Advisory Prerequisites: No credit in FIN 513, 551, 

552, 553  

    

  Fianacial Management --- The course is primarily devoted 

to the principles of financial valuation. We will first 
discuss the concept of present value in extensive detail, 

and then apply the principles of valuation to value (a) 

real projects (or what is commonly referred to as capital 
budgeting) and (b) financial securities (stocks and bonds) 

under certainty. Since financial decision-making virtually 

always involves risk & uncertainty, we will then introduce 
the concept of risk, and the relation between risk & 

return. We will integrate our knowledge of cash flows 

with our understanding of risk to modify capital budgeting 
techniques in the presence of risk & uncertainty. The 

course concludes with an introductory treatment of the 

effects of financing on capital budgeting decisions. 
Although the concepts of competitive capital markets and 

market efficiency will not be covered in a separate 

session, they will be woven in the fabric of the course. 
 

  
  FIN 

513 

Financial Analysis 
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  2.25 
hours 

Core Terms Offered: F05(A), F06(A) 

  
Course Prerequisites: No credit in FIN 503, 551, 552, 
553  

  
Advisory Prerequisites: No credit in FIN 503, 551, 

552, 553  

    

  Financial Analysis --- This course is primarily devoted to 

fundamentals of financial analysis as applied to both 
corporate finance and financial markets. On the corporate 

side, the course deals with capital budgeting in great 

detail. Capital budgeting criteria (NPV, IRR) and cash flow 

estimation are discussed. The concept of risk is then 

introduced and the CAPM is used to derive cost of equity 

and then, the weighted average cost of capital. The 
course also provides as introductory treatment of the 

effects of financing on capital budgeting decisions. On the 

financial markets side, the course introduces the student 
to the concepts of competitive capital markets and 

market efficiency. The workings of the financial markets 

are explored using the trading room. The principles of 
equity valuation are also covered. Finally, term structure 

and bond valuation are discussed. 
 

  

  FIN 

551 

Financial Management 

  3 hours Core Terms Offered: F05, F06, W05, W06 

  
Course Prerequisites: ACC 501 and OMS 501; No 

credit in FIN 503, 513, 552, 553  

    

  Financial Management and Policy --- This course is 

primarily devoted to the principles of financial valuation. 

We will first discuss the concept of present value in 
extensive detail, and then apply the principles of 

valuation to value (a) real projects (or what is commonly 

referred to as capital budgeting) and (b) financial 
securities (stocks and bonds) under certainty. Since 

financial decision-making virtually always involves risk & 

uncertainty, we will then introduce the concept of risk, 
and the relation between risk & return. We will integrate 

our knowledge of cash flows with our understanding of 

risk to modify capital budgeting techniques in the 
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presence of risk & uncertainty. The course concludes with 
an introductory treatment of the effects of financing on 

capital budgeting decisions. 
 

  

  FIN 

565 

Real Estate Development 

  3 hours Elective Terms Offered: W05, W06 

  
Advisory Prerequisites: BA/ UP 517/Permission of 

instructor  

    

  Real Estate Development 

 

This course covers project feasibility, location analysis, 

development decisions, supply and production, market 

performance, and case studies. Prerequisite: one prior 
Real Estate course or equivalent experience. 

 

  
  FIN 

566 
Real Estate Investment 

  1.5 

hours 

Elective Terms Offered: F06(A) 

  Course Prerequisites: No credit in FIN 568  

  

Advisory Prerequisites: (enforced prerequisites) = No 

credit in FIN 568 (Non-enforced Prerequisites)=FIN 
Core  

    

  Real Estate Finance and Investment I --- This course 
begins the development of concepts and techniques for 

structuring real estate financial deals. It introduces 

mortgage analysis and structuring, the user cost of 
capital, valuation of income property and taxation of real 

estate. The objectives of the course are to provide you 

with the basic skills for analyzing and structuring 
mortgages and real estate deals and to develop your 

intuition for indentifying opportunities and avoiding the 

pitfalls in real estate. 
 

  
  FIN 

567 

Advanced Topics in Real Estate Finance and 

Investment 

  1.5 

hours 

Elective Terms Offered: F06(B) 
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  Course Prerequisites: No credit in FIN 568  

  

Advisory Prerequisites: (enforced prerequisites) = No 

credit in FIN 568 (Non-enforced Prerequisite)=FIN 
566  

    

  Real Estate Finance and Investment II --- This course 
continues the development of concepts and techniques 

for structuring real estate financial deals begun in FIN 

566. We focus on advanced valuation, risk management, 
debt structuring, REITs, construction financing and 

securitization of real estate assets and liabilities. The 

objectives of the course are to provide you with the more 

advanced skills for analyzing and structuring mortgages 

and real estate deals as well as to deepen your intuition 

for identifying opportunities and avoiding the pitfalls in 
real estate. 

 

  
  FIN 

568 
Real Estate Finance & Investment 

  3 hours Elective Terms Offered: F05, F06 

  
Course Prerequisites: No credit in FIN 566, 567, and 
UP 566  

  
Advisory Prerequisites: (enforced prerequisites) = No 

credit in FIN 566, FIN 567, UP 566  

    

  Real Estate Finance and Investment --- This course 

develops concepts and techniques for structuring real 
estate financial deals. We focus on valuing and financing 

residential and income-producing property and consider 

how the characteristics of the property, the local market, 
the participants, and the institutional environment 

influence real estate decisions. The objectives of the 

course are to provide you with the fundamental skills for 
analyzing and structuring mortgages and real estate 

deals and to develop your intuition for identifying 

opportunities and avoiding the pitfalls in real estate. 
 

  
  FIN 

580 

Options and Futures in Corporate Decision Making  

  2.25 

hours 

Elective Terms Offered: F05(A), F05(B), F06(A), 

F06(B), S06, W05(A), W06(A) 
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  Advisory Prerequisites: FIN 503 or 513 or 551  

    

  Options and Futures in Corporate Decision Making: 
 

This course introduces students to one of the most 

important and most technically challenging areas in 
finance: derivative securities. Derivative securities include 

options, futures and forward contracts and swaps among 

other securities. This course examines corporate risk 
management techniques and how derivatives can be used 

to manage risk. The course will also cover institutional 

characteristics of derivatives exchanges, OTC markets 

and market clearing mechanisms. Finally, we will 

examine the pricing of derivatives. Particular emphasis 

will be given to Black-Scholes model and the binomial 
option-pricing model. Applications will cover real options. 

 

  
  FIN 

591 
Financial Management 

  2.25 

hours 

Elective Terms Offered: W05, W06 

  Advisory Prerequisites: CX MBA students only  

    

  Financial Management --- The course is primarily devoted 
to the principles of financial valuation. We will first 

discuss the concept of present value in extensive detail, 

and then apply the principles of valuation to value (a) 
real projects (or what is commonly referred to as capital 

budgeting) and (b) financial securities (stocks and bonds) 

under certainty. Since financial decision-making virtually 
always involves risk & uncertainty, we will then introduce 

the concept of risk, and the relation between risk & 

return. We will integrate our knowledge of cash flows with 
our understanding of risk to modify capital budgeting 

techniques in the presence of risk & uncertainty. The 

course will end with an introductory treatment of 
international issues in finance, specifically the role of 

international parity conditions in cross-border capital 

budgeting decisions. Although the concepts of 
competitive capital markets and market efficiency will not 

be covered in a separate session, they will be woven in 

the fabric of the course. 
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  FIN 

608 

Capital Markets and Investment Strategy 

  2.25 

hours 

Elective Terms Offered: F05(A), F06(A), 

W05(A), W06(A) 

  
Course Prerequisites: (No credit in FIN 610) and (FIN 
503 or 513 or 551 or 591)  

  
Advisory Prerequisites: (ENFORCED)= FIN 503 or FIN 

513 or FIN 551 or FIN 591; No credit in FIN 610  

    

  Capital Markets and Investment Strategy --- This course 

covers portfolio analysis, asset pricing models, and 

investment strategies. It uses both the lecture and the 

case method of instruction to develop a practical 

understanding of some of the more important financial 
instruments and markets. Security valuation and 

management of investment strategies are major themes 

present throughout the course. A fundamental objective 
of the course is to enable students to gain a robust 

familiarity with approaches that can be adapted to 

analysis of broad classes of financial assets and markets. 
Such skills are indispensable to investment analysis in an 

economic environment characterized by an 

unprecedented amount of financial innovation, both in the 
creation of new securities and in the development and 

evolution of financial institutions. 
 

  

  FIN 

609 

Fixed-Income Securities and Markets 

  1.5 
hours 

Elective Terms Offered: F05(B), F06(B), 
W05(B), W06(B) 

  
Course Prerequisites: (No credit in FIN 610) and (FIN 

503 or 513 or 551 or 591)  

  
Advisory Prerequisites: (ENFORCED)= FIN 503 or FIN 

513 or FIN 551 or FIN 591; No credit in FIN 610  

    

  Fixed Income Securities and Markets --- This course uses 

both cases and lectures to develop a practical 

understanding of some of the more important fixed 
income securities and markets. Derivatives and the 

management of fixed income securities are major themes 
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present throughout the course. This course covers the 
term structure of interest rates, Treasury securities, 

strips, swaps, and other fixed income derivatives. 
 

  

  FIN 

610 

Investments 

  3 hours Elective Terms Offered: M06, W05 

  
Course Prerequisites: (No credit in FIN 608 or 609) 

and (FIN 503 or 513 or 551)  

    

  Investments --- This course considers return and risk 

characteristics of various financial investment 

instruments, including common stocks, bonds, 

convertibles, and options, with emphasis on long-term 

results. Financial analysis and valuation of corporate 
securities are covered in some detail. Alternative portfolio 

management strategies in various security universes will 

also be covered. Concepts of modern portfolio theory are 
discussed and related to their implementation in the 

construction of portfolios for individual investors. 
 

  

  FIN 

612 

Principles of International Finance 

  1.5 
hours 

Elective Terms Offered: F05(A), F06(A) 

  Advisory Prerequisites: 551/553  

    

  Principles of International Finance 

 

The purpose of this course is to provide the analytical 
framework required for understanding how changes in 

international financial conditions influence decisions faced 

by modern business leaders. The focus will be on 
interactions between cross board trade and capital flows, 

inflation, interest rates, exchange rates, monetary and 

fiscal policy, and economic growth. Exchange rate 
regimes, debt and currency crisis, and international 

financial institutions will also be explored. The course is 

tailored to students seeking careers in international 
banking and investment or with finance and strategy 

departments of corporations operating in world markets. 
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  FIN 
614 

Managing International Portfolios 

  1.5 
hours 

Elective Terms Offered: F05(B), F06(B) 

  Advisory Prerequisites: FIN 612  

    

  Managing International Portfolios 

 

This course examines international financial markets, and 
the opportunities they present for achieving risk 

management and asset allocation objectives. The 

principle focus will be on assets traded in liquid markets: 

currencies, equities, bonds, swaps, and other derivatives. 

Analytical tools for risk and return measurement, portfolio 

management, hedging, and implementing dynamic 
investment strategies in an international context will be 

examined. The course is tailored to students seeking 

careers in international banking and investment or with 
finance department of corporations operating in world 

markets. 
 

  

  FIN 

615 

Valuation 

  2.25 
hours 

Elective Terms Offered: F05(A), F05(B), F06(A), 
F06(B), S06, W05(A), W06(A) 

  Advisory Prerequisites: FIN 503 or 513 or 551  

    

  Valuation --- This course focuses on corporate asset 

management, in particular, on valuation. Topics include 

financial statement analysis, capital budgeting methods, 
estimating incremental cash flows, estimating coat of 

capital, valuation of projects, valuation of companies in 

takeovers, cross-border valuation, and valuation of 
strategic options. The course also covers working capital 

management. 
 

  

  FIN 

618 

Derivative Instruments 

  1.5 
hours 

Elective Terms Offered: W05(B), W06(B) 

  Advisory Prerequisites: FIN 580  
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  Derivative Instruments --- This is an advanced course in 

derivative securities, building on what students have 
learned in FIN 580. It provides an introduction to many of 

the advanced derivative products being used by firms. 

Many of these securities are created by dealers as 
"structured products" for specific clients. Although the 

variety of such products has increased substantially over 

the last few years, the basic principles of pricing and 
hedging tend to remain common across different 

derivative securities. In addition to introducing students 

to the features of different securities, the course deals 
with hedging using the 'Greeks', especially delta. 

Securities covered in the course include options on 

futures and on stock indices, exotic options, and interest 
rate swaps. 

 

  
  FIN 

620 
Financial Management in the International 
Corporation 

  3 hours Elective Terms Offered: W05, W06 

  Advisory Prerequisites: FIN 503/513/551  

    

  Financial Management in the International Corp --- 

Students taking this course should expect to learn the 
nature and purposes of corporate financial management 

in an international setting. The course will begin by 

developing a comprehensive framework within which the 
financial issues facing a multinational corporation (MNC) 

are easily positioned. Using this framework, students will 

then gain skills in the evaluation and financing of 
international investment projects, including some 

strategic aspects. Students will learn how to measure and 

manage in MNC's exposure to foreign exchange rate risks 
in great detail. Finally, they will also consider issues 

related to strategic risk management. Topics include 

consideration of real options and political risk. Students 
completing this course should expect to be able to 

confidently undertake decisions regarding capital 

budgeting, mergers and acquisitions, financing, corporate 
risk, hedging foreign exchange risks, operating strategy 

and political risk management in an international context. 
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  FIN 
621 

Corporate Financial Policy  

  2.25 
hours 

Elective Terms Offered: F05(A), F06(A), 
W05(A), W06(A) 

  

Advisory Prerequisites: (non-enforced prerequisites)= 

FIN 503/513/551 (enforced prerequisites)= no 
credit in FIN 616  

    

  Corporate Financial Policy --- This is an advanced 
corporate finance course with an emphasis on debt and 

equity management, security issuance, and distribution 

policy. Topics include descriptions of types of debt and 

equity, tradeoffs in the choice of an optimal capital 

structure; the role of capital structure in competitive 

strategy; the design of capital structure and securities to 
control information problems and limit conflicts of interest 

between different classes of security holders; procedures 

and costs of issuing securities including initial public 
offerings, and the determinants of optimal payout policy. 

The course is intended for those with career objectives in 

financial management, the corporate finance aspects of 
investment banking, or general management. 

 

  
  FIN 

622 
Corporate Financial Engineering  

  1.5 

hours 

Elective Terms Offered: F05(B), F06(B), 

W05(B), W06(B) 

  

Advisory Prerequisites: (non-enforced prerequisites)= 

FIN 580, 621 (enforced prerequisites)= no credit in 

FIN 616  

    

  Corporate Financial Engineering 

 
The process of creating new instruments is called 

financial engineering. Finance 622 is an advanced 

corporate finance course with an emphasis on corporate 
financial engineering. Topics include the costs and 

benefits of an alternative means of going public and of 

raising capital; information, bargaining and misvaluation 
problems associate with financing new investments; how 

a firm should manage risk, and the role of financing in 

limiting conflicts of interest between mangers and 
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security holders. The course will also cover various 
instruments firms issue such as callable and convertible 

securities, warrants, and securities with other imbedded 
options to manage these problems. The course is 

intended for those with career objectives that involve 

corporate finance.  
 

  

  FIN 

623 

Venture Capital Finance 

  1.5 

hours 

Elective Terms Offered: F05(A), F06(A) 

  Cross-listed with: ES 623  

    

  Venture Capital Finance --- This course covers venture 

capital market structure and institutional arrangements 
and the application of financial theory and methods in a 

venture capital finance setting. It presents and applies 

the fundamentals of venture capital finance, employing 
"live" case studies to focus on financing startup and early 

stage, technology-based firms. 

  (more)   
 

  
  FIN 

624 

Private Equity Finance 

  1.5 

hours 

Elective Terms Offered: F05(B), F06(B) 

  Advisory Prerequisites: F 623  

  Cross-listed with: ES 624  

    

  Private Equity Finance --- This course presents the 
fundamentals of private equity finance, focusing on 

financing mezzanine deals and buyout transactions. The 

course covers the private equity and buyout market 
structure, institutional arrangements and application of 

financial theory and methods in a private equity and 

buyout setting. The course covers four main aspects of 
private equity mezzanine investment and buyout 

transactions: valuation, deal structuring, governance, and 

harvesting. "Live" case studies are used to demonstrate 
the practical, hands-on application of techniques following 

their development in class. 

http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=623&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=623&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=623&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=623&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=624&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=624&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=624&division=FIN&term=1
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  (more)   
 

  
  FIN 

626 
Global Private Equity 

  1.5 

hours 

Elective Terms Offered: W05(A) 

  Cross-listed with: ES 626  

    

  Venture Capital & Private Equity Finance in Transitional 
Economies --- As the third course in the sequence, this 

course extends the coverage of venture capital and 

private equity from the US model to other parts of the 

globe. Similarities and differences among regions and 

countries are examined and related to fundamental forces 

such as political, cultural, legal and regulatory 
differences. Emphasis is placed on investment 

characteristics found in emerging markets and in 

developed markets of the world. Text, cases and live 
deals are employed to study the issues involved. As with 

the earlier courses, this course applies simulation and 

real options technology to the valuation issues involved 
as well as game theory to the negotiating of contracts 

among the several categories of players mentioned 

above. Familiarity with these valuation technologies is a 
necessary prerequisite for the course. 

  (more)   
 

  

  FIN 

627 

Evaluating & Financing Global Projects 

  1.5 
hours 

Elective Terms Offered: W05(A), W06(A) 

  

Advisory Prerequisites: (non-enforced prerequisites)= 

FIN 503/513/551 (enforced prerequisites)= no 
credit in FIN 620  

    

  Evaluating & Financing Global Projects --- Students taking 

this 7-week module should expect to learn the nature and 

purposes of corporate financial management in an 
international setting. The course will begin by developing 

a comprehensive framework within which the financial 

issues facing a multinational corporation (MNC) are easily 

http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=624&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=626&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=626&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=626&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=626&division=FIN&term=1
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positioned. Using this framework, students will then gain 
skills in the evaluation and financing of international 

investment projects, including some strategic aspects. 
Students completing this course should expect to be able 

to confidently undertake decisions regarding capital 

budgeting, mergers and acquisitions, and financing, in an 
international context. 

 

  
  FIN 

628 
Multinational Financial Management 

  1.5 

hours 

Elective Terms Offered: W05(B), W06(B) 

  

Advisory Prerequisites: (non-enforced prerequisites)= 

FIN 503/513/551 (enforced prerequisites)= no 

credit in FIN 620  

    

  Multinational Financial Management --- Students taking 

this module should expect to learn the nature and 
purposes of corporate financial management in an 

international setting. Students will learn how to measure 

and manage a multinational corporation's exposure to 
foreign exchange rate risks in great detail, including 

hedging with financial instruments and operational hedge 

strategies. Finally, they will also consider issues related to 
strategic risk management. Topics include considerations 

of real options and political risk. Students completing this 

course should expect to be able to confidently undertake 
decisions regarding corporate risk, hedging foreign 

exchange risks, operating strategy and political risk 

management in an international context. 
 

  
  FIN 

629 

Financing Research Commercialization 

  3 hours Elective Terms Offered: F05, F06 

  
Advisory Prerequisites: (Advisory Prerequisites)=MBA 

Core/PI  

  Cross-listed with: ES 629  

    

  Financing Research Commercialization --- This course is a 
practicum, offering an opportunity to apply collective 

team work of a student/mentor alliance to building a 

http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=629&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=629&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=629&division=FIN&term=1
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launch pad for a technology-based venture. This course is 
open to Ross School MBA and BBA students as well as all 

UM graduate students. Student teams will work with 
mentors and principal investigators (PI) from UM faculty 

in the Medical School, College of Engineering and other 

divisions to build a business and marketing plan for a new 
technology or invention. Projects are based upon 

disclosures made to UM Office of Technology Transfer, 

other universities and industrial companies. 

  (more)   
 

  
  FIN 

630 

Corporate Control 

  1.5 

hours 

Elective Terms Offered: F06(B), W05(B), 

W06(B) 

  Advisory Prerequisites: FIN 615  

    

  Corporate Control 
 

This course is a capstone course integrating concepts in 

Finance Economics, Strategy and the Law. It focuses on 
the role of corporate control contests in the governance 

of companies and analyzes the motives and bidding 

strategies underlying a wide variety of corporate control 
transactions. In doing so, the course concentrates on 

strategic and tactical issues and emphasizes the 

importance of the legal environment and ownership 
structures. This course is designed for students interested 

in investment banking, strategic consulting and corporate 

finance. 
 

  
  FIN 

631 

Banking and Financial Institutions 

  1.5 

hours 

Elective Terms Offered: W05(A), W05(B), 

W06(A) 

  Advisory Prerequisites: FIN 503 or 513 or 551  

    

  Banking and Financial Institutions --- The objective of this 

course is to provide students with a risk management 
view of financial institutions. Traditionally, banking 

courses have focused on an overview of the financial 

http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=629&division=FIN&term=1
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services industry, sector by sector, concentrating on 
balance sheet presentations and overlooking 

management decision making and risk management. In 
contrast, this course will emphasize a risk management 

approach. The key areas covered will be the rationale for 

the existence of financial intermediaries, interest rate risk 
(Gap model, duration model, convexity), Market risk (JP 

Morgan Riskmetrics) and Credit risk (JP Morgan 

Creditmetrics, Moody's KMV-Merton Model, Altman Z 
score) of the bank. 

 

  
  FIN 

632 
Off-Balance Sheet Banking 

  1.5 

hours 

Elective Terms Offered: W05(B), W06(B) 

  Advisory Prerequisites: FIN 580 and FIN 631  

    

  Off-Balance Sheet Banking --- Continuing with the theme 
in FIN 631 that modern financial institutions are in the 

risk management business, this course will focus on other 

areas of risk management within the banking firm. 
Liquidity risk, Off balance sheet banking (Loan 

commitments, letters of credit and Securitization) 

regulation of banks and consolidation of the financial 
services industry are the topics that will be covered. 

Traditionally, Banking courses have focused on an 

overview of the financial services industry, sector by 
sector, concentrating on balance sheet presentations and 

overlooking management decision making and risk 

management. In contrast this course will emphasize a 
risk management approach. 

 

  

  FIN 
637 

Finance and the Sustainable Enterprise 

  2.25 

hours 

Elective Terms Offered: F05(B), F06(B), W05(A) 

  
Advisory Prerequisites: (non-enforced prereqs)= 

FIN&BE core  

    

  Finance and the Sustainable Enterprise --- This course 

deals with unique financial valuation and management 

issues faced by a sustainable business. We will study the 
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efficacy of traditional and modern financial methods in 
enabling corporations to develop and implement 

sustainable strategies. 
 

  

  FIN 

640 

Financial Trading 

  1.5 

hours 

Elective Terms Offered: F05(B), F06(B), 

W05(B), W06(B) 

  Advisory Prerequisites: FIN 503 or 513 or 551  

    

  Financial Trading --- This course is about trading financial 

assets. The course is intended for MBA students that 

expect to take trading (market making) jobs, but it is also 

relevant for all students that expect to trade securities 

frequently. The course uses a combination of lectures and 
trading simulations/games conducted on the Ross School 

of Business trading floor to make students comfortable 

with ideas like order type, bid-ask spread, information, 
and dynamic hedging. Students that have taken the core 

should be prepared for this course. 
 

  

  FIN 

645 

Advanced Valuation Techniques 

  1.5 
hours 

Elective Terms Offered: F05(B), F06(B), W06(B) 

  Advisory Prerequisites: FIN 580&615  

    

  Advanced Valuation Techniques --- The course deals with 

sophisticated valuation models using simulation 

techniques for situations that involve competitive entry 
and exit, interactions between prices and quantities, 

correlations between cash flows of multiple product lines, 

etc. It introduces the student to the modeling & valuation 
of strategic (real) options. The course also covers 

corporate deal structurings that involve contingent 

payments such as price collars, contingent value rights, & 
earnouts. 

 

  

  FIN 
647 

Corporate Financial Strategy 

  1.5 Elective Terms Offered: F05(B), F06(B), 
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hours W05(B), W06(B) 

  
Advisory Prerequisites: FIN 615 and FIN 622 (can be 

concurrent)  

    

  Corporate Financial Strategy --- This is the capstone 

course among corporate finance courses. Instead of 
designing a financial policy for a given business strategy, 

this course studies the cases in which both the financial 

strategies that may allow business strategies that could 
not be pursued otherwise. The course is divided in three. 

The first segment focuses on the issues in designing a 

financial strategy for the companies that are growing and 

expanding rapidly after their IPO. The second segment 

studies the challenges in designing a financial strategy 

and a major corporate restructuring at the same time. It 
includes divestitures, spin-offs, joint ventures, equity 

carve-outs among other strategies. The final segment 

focuses on the business strategies that are made possible 
by innovative corporate financial engineering. Most cases 

discussed are about fast growing companies, companies 

that face a rapidly changing environment, or companies 
with drastic restructuring needs. 

 

  
  FIN 

725 
Applied Financial Analysis and Portfolio 
Management 

  3 hours Elective Terms Offered: F05, W05, W06 

  
Advisory Prerequisites: ACC 712/permission of 
instructor  

  Cross-listed with: ACC 725  

    

  Applied Financial Analysis and Portfolio Management --- 

This course takes place in the Tozzi Finance Center and 

requires students to manage a real investment fund. The 
emphasis is on combining the skills acquired in traditional 

courses with the latest financial technology to develop 

effective strategies for active portfolio management. 
 

  
  FIN 

742 

Special Topics 

  1.5 

hours 

Elective Terms Offered: W06(A) 

http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=742&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=742&division=FIN&term=1
http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=742&division=FIN&term=1
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  Special Topics in Finance --- Special Topics courses are 

used to cover current topics and for faculty members to 
introduce their current research into the curriculum. 

Courses are not offered every term, and coverage differs 

from one offering to the next. When a course is to be 
offered, the faculty member will provide a course 

description. 

  (more)   
 

  

  FIN 

750 

Research Projects 

  3 hours Elective Terms Offered: F05, F06, M06, S06, 

W05, W06 

  Advisory Prerequisites: Graduate standing  

    

  Research Projects --- Individual research projects, 

supervised by faculty, are available to graduate business 
students in good academic standing. To select a project, 

students should consult the appropriate professor about 

the nature of the research and the number of credit hours 
the work would garner. Students earn one to three credit 

hours per project and may elect only one research project 

in a term and no more that three over the course of their 
program. No more than six credit hours from research 

projects will count toward degree requirements. 
 

  

  FIN 

871 

Corporate Finance 

  1.5 
hours 

Elective Terms Offered: F05(B), F06(B) 

  Advisory Prerequisites: Doctoral standing  

    

  Corporate Finance --- The purpose of the course is to 

provide a background for understanding the determinants 

of corporate financial policy and introduce students to 
current research in finance. The course complements the 

material in BA 855. The boundaries of the firm, its 

financial structure and issues of corporate control are 
discussed by drawing upon theories of agency, 

incomplete contracting, and property rights. We cover 

http://www.bus.umich.edu/CourseManagement/ViewCourseDescriptions.asp?course=742&division=FIN&term=1
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strategic issues in the market for corporate control, 
bankruptcy and reorganizations and optimal contracts as 

applied to the design of securities. We will also discuss 
issues such as the interaction between product market 

competition and financial policy. 
 

  

  FIN 

872 

Continuous-Time Asset Pricing 

  1.5 
hours 

Elective Terms Offered: F06(B), W05(A), 
W06(A) 

  Advisory Prerequisites: Doctoral standing  

    

  Continuous-Time Asset Pricing 

 

This is an introduction to continuous-time finance for 
second Ph.D students. The course begins with a 

description of continuous-time stochastic processes. It 

then reviews the derivations of some classic asset-pricing 
models, including Meron's Intertemporal CAPM and the 

Black-Scholes formula. The class concludes by discussing 

general no-arbitrage results and some bon-pricing 
models. 

 

  
  FIN 

875 
Empirical Methodology in Finance 

  1.5 

hours 

Elective Terms Offered: F05(A), W05(A) 

  Advisory Prerequisites: Doctoral standing  

    

  Empirical Methodology in Finance 
 

This seminar course will expose graduate students to the 

more commonly used empirical methods in the financial 
literature. As this is an application-oriented course, it is 

assumed that students have had exposure to both finance 

and econometrics as the graduate level. This course will 
study the important applications of empirical 

methodology to financial problems over the past two 

decades. The course will not deal with either finance or 
econometrics, but important applications of the latter in 

testing basic financial models. 
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  FIN 
885 

Research Topics in Finance 

  1.5 
hours 

Elective Terms Offered: F05(A), F05(B), 
W05(B), W06(B) 

    

  Research Topics in Finance --- Research Topics courses 
are used to cover current topics. Courses are not offered 

every term, and coverage differs from one offering to the 

next. When a course is to be offered, the instructor will 
provide a course description. 

 

  
  FIN 

900 

Special Research for Doctoral Applicants & 

Candidates 

  6 hours  Terms Offered: F05, F06, M06, S06, 

W05, W06 

  
Advisory Prerequisites: Applicants and Candidates 

Only  

    

  Special Research --- Special Research for Doctoral 

Applicants & Candidates. Individual Research projects for 

Doctoral Applicants and Candidates are available. See 
faculty in your area of interest. 

 

  
  FIN 

990 
Dissertation - Precandidacy 

  8 hours  Terms Offered: F05, F06, M06, S06, 

W05, W06 

  

Advisory Prerequisites: Election for dissertation work 

by doctoral student not yet admitted as a 

Candidate  

    

  Dissertation - Precandidacy --- Dissertation research at 

the Precandidacy stage. 
 

  

  FIN 

995 

Dissertation - Candidacy 

  8 hours  Terms Offered: F05, F06, M06, W05, 

W06 

  Course Prerequisites: Candidate  
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  Dissertation - Candidacy --- Dissertation research at the 
candidacy stage. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


