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CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRIỂN VỌNG SÁNG CỦA NGÀNH 

TÀI CHÍNH

Nền tảng của kinh doanh số là tạo ra giá trị mới 

trong các mô hình kinh doanh, trải nghiệm khách 

hàng và năng lực của nội bộ nhờ các ứng dụng 

công nghệ. Trong các lĩnh vực của kinh doanh thì 

tài chính là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng và 

đòi hỏi ứng dụng công nghệ số một cách nhanh 

chóng và triệt để. Một chiến lực tài chính tốt có 

thể giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro, 

đảm bảo sự vận hành của doanh nghiệp và sinh 

lời tốt nhất trong tương lai. Để đáp ứng được các 

yêu cầu trên thì cần có những sự thay đổi trong 

lĩnh vực tài chính.

Ngành Công nghệ tài chính (Fintech) là áp dụng 

công nghệ mới và đổi mới nhằm cạnh tranh với 

các phương pháp tài chính truyền thống trong 

việc cung cấp các dịch vụ tài chính, do vậy Fintech 

được định nghĩa là một ngành nghề mới, là ngành 

công nghiệp tài chính. Ngành này áp dụng các 

công nghệ tiên tiến để có thể tăng năng suất, 

nâng cao hiệu quả công việc trong lĩnh vực hoạt 

động tài chính.

giáo dục đại học toàn cảnh

THẾ GIỚI BƯỚC VÀO THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ MẠNH 
MẼ Ở TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC. HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH CŨNG CÓ NHỮNG THAY ĐỔI CĂN BẢN XOAY 
QUANH CÁC CÔNG NGHỆ SỐ. BÊN CẠNH CÁC KIẾN 
THỨC KINH DOANH HIỆN ĐẠI VÀ TƯ DUY CHIẾN 
LƯỢC, NGƯỜI LÀM KINH DOANH CẦN LIÊN TỤC 
TRAU DỒI NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CHUYÊN 
MÔN THIẾT YẾU ĐỂ CÓ THỂ THÍCH NGHI VỚI NHỮNG 
BIẾN ĐỔI KHÔNG NGỪNG CỦA CÔNG NGHỆ.

VỚI TRUYỀN THỐNG 20 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT 
TRIỂN, TRƯỜNG QUỐC TẾ, ĐHQGHN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 
NHIỀU THÀNH TỰU TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ, TẠO NỀN TẢNG ĐỂ 
TRƯỜNG TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG CHẤT 
LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ. TRƯỜNG CÓ KINH NGHIỆM 
XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 
TẠO (CTĐT) TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KINH 
DOANH VÀ CÔNG NGHỆ SỐ. NĂM 2022, TRƯỜNG 
QUỐC TẾ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM CỬ NHÂN 
KẾT HỢP THẠC SĨ CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH VÀ KINH 
DOANH SỐ.
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Fintech ứng dụng công nghệ mạng 

internet vào từng quy trình, từng 

sản phẩm, mô hình kinh doanh 

và chỉ hoạt động được khi có sự 

can thiệp của công nghệ. Cụm từ 

Fintech được sử dụng phổ biến 

chung cho các công ty sử dụng các 

công nghệ tiên tiến làm chủ đạo 

cho mục đích kinh doanh, nâng 

cao hiệu quả cho các hoạt động 

đầu tư, các hoạt động ngân hàng… 

bằng công nghệ internet, điện 

thoại thông minh, các phần mềm 

mã nguồn nói chung hoặc thậm chí 

là công nghệ đám mây… Công nghệ 

4.0 phát triển cũng là bước đà giúp 

Fintech ngày càng được mở rộng. 

Nhiều sáng kiến sáng tạo trong 

Fintech có tầm ảnh hưởng thiết 

yếu đến các ngành nghề liên quan 

như thương mại điện tử, ngân hàng 

hay các sản phẩm tài chính.

Cùng với sự phát triển của cuộc 

cách mạng 4.0, ngày càng nhiều 

người tiêu dùng sử dụng các sản 

phẩm, dịch vụ từ Fintech. Các tổ 

chức tài chính truyền thống cũng 

đang thực hiện phát triển các sản 

phẩm công nghệ tài chính thông 

qua việc hợp tác với các công ty 

công nghệ tài chính. Fintech hiện 

đang cung cấp dịch vụ trong nhiều 

lĩnh vực khác nhau như: công nghệ 

ngân hàng, thanh toán, quản lý tài 

chính, các loại tiền kỹ thuật số… 

với các sản phẩm đa dạng như: ví 

điện tử, công nghệ sổ cái phân tán 

trên nền tảng blockchain, thương 

mại điện tử…

Công nghệ ngày càng phát triển 

và len lỏi vào mọi ngõ ngách của 

cuộc sống không chỉ ở Việt Nam 

mà trên toàn thế giới. Đặc biệt, tại 

các thành phố lớn, điều này càng 

thể hiện rõ rệt khi không khó để 

bắt gặp hình ảnh các tài xế Grab, 

GoViet, Be, Now… chở khách hoặc 

ship đồ. Các cửa hàng tiện lợi 

hiện đã có nhiều hình thức thanh 

toán từ tiền mặt, thẻ tín dụng cho 

đến Internet Banking quét mã QR 

và các thể loại ví điện tử Momo, 

AirPay… Chính vì vậy, công nghệ tài 

chính và kinh doanh số như một xu 

hướng mới đáp ứng và giải quyết 

nhu cầu phát triển của cuộc sống 

hiện đại.
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Chương trình Công nghệ tài chính và 
Kinh doanh số tại Trường Quốc tế, 
ĐHQGHN tuyển sinh 150 chỉ tiêu bằng 
các phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 
thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy 
định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và 
ĐHQGHN; Xét tuyển theo kết quả thi 
tốt nghiệp THPT năm 2022; Xét tuyển 
theo kết quả bài thi Đánh giá năng lực 
do ĐHQGHN tổ chức; Xét tuyển bằng 
các chứng chỉ IELTS kết hợp các điều 
kiện về điểm thi tốt nghiệp THPT trong 
tổ hợp tương ứng, chứng chỉ ngoại ngữ 
quốc tế TOEFL iBT, A-Level… và kết 
quả bài thi chuẩn hóa ACT, SAT…

Các tổ hợp xét tuyển theo kết quả bài 
thi tốt nghiệp THPT: A00, A01, D01, 
D03, D06, D07, D23, D24.
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HƯỚNG ĐI ĐÚNG ĐẮN PHÙ HỢP 

VỚI XU THẾ PHÁT TRIỂN

Ngành Công nghệ tài chính và 

Kinh doanh số ngày càng có sức 

hút với người học. Việc mở mới 

CTĐT Công nghệ tài chính và 

Kinh doanh số của Trường Quốc 

tế là bước đi cần thiết nhằm tăng 

cường tính tự chủ của Trường 

trong hoạt động đào tạo, hướng 

tới chất lượng cao và chuẩn mực 

quốc tế. 

CTĐT ngành Công nghệ tài chính 

và Kinh doanh số được giảng dạy 

bằng tiếng Anh với chất lượng 

vượt trội do ĐHQGHN cấp bằng. 

Khung CTĐT được thiết kế trên 

cơ sở CTĐT về kinh doanh số của 

một số trường đại học uy tín thế 

giới tại Singapore, Australia, Áo… 

CTĐT này đáp ứng xu hướng của 

cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 gắn với chuyển đổi số, dự 

báo tương lai công nghệ. Lĩnh 

vực tài chính - ngân hàng cũng 

là lĩnh vực được ưu tiên trong 

chương trình chuyển đổi số đến 

năm 2025, định hướng 2030. Vì 

vậy, đây là ngành học phù hợp 

với xu thế chuyển đổi số trên thế 

giới và Việt Nam.

Ngành Công nghệ tài chính và 

Kinh doanh số có tính liên ngành 

cao, kết hợp giữa các ngành 

về kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ 

nhân tạo, công nghệ thông tin 

và đặc biệt là tài chính. Với các 

nguồn lực và thế mạnh sẵn có 

của Trường Quốc tế và các đơn 

vị đào tạo, nghiên cứu thành 

viên, trực thuộc ĐHQGHN, CTĐT 

có thể tích hợp đào tạo giữa 

lĩnh vực Kế toán phân tích kiểm 

toán, Kinh doanh quốc tế với 

lĩnh vực Tin học kĩ thuật máy 

tính, Hệ thống thông tin…

CTĐT đại học kết hợp thạc sĩ 

Công nghệ tài chính và kinh 

doanh số nhằm đào tạo được 

các cử nhân/thạc sĩ với các kiến 

thức chuyên môn kinh tế, kinh 

doanh, tài chính cùng với các 
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Cử nhân/thạc sĩ ngành Công nghệ 
tài chính và kinh doanh số có khả 

năng thích ứng và làm việc hiệu 
quả trong môi trường đa văn hóa, 

có khả năng học tập và nghiên 
cứu độc lập trong các môi trường 

nghiên cứu tại các trung tâm 
nghiên cứu, học viện, đại học hàng 

đầu trong và ngoài nước với đầy 
đủ các kỹ năng về ngoại ngữ và 

nghiên cứu chuyên sâu. Người học 
cũng có thể tiếp tục học lên trình 
độ thạc sĩ/tiến sĩ ở chuyên ngành 

phù hợp.

kiến thức khoa học tự nhiên và xã 

hội trong kỷ nguyên số. Bên cạnh 

đó, sinh viên cũng được trang bị 

các kiến thức về công nghệ, khoa 

học máy tính, khoa học dữ liệu, 

công cụ toán học và thống kê 

ứng dụng trong lĩnh vực tài chính 

để người học có kiến thức toàn 

diện và chuyên sâu về tài chính 

- ngân hàng và công nghệ. Bên 

cạnh đó, người học sẽ được trang 

bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết 

thích ứng với môi trường thay đổi 

nhanh chóng của các tổ chức tài 

chính, công nghệ tài chính và các 

phương thức kinh doanh dựa trên 

nền tảng công nghệ số.

Sinh viên ngành Công nghệ tài 

chính và Kinh doanh số được học 

các học phần bằng tiếng Anh 

ngay từ khối kiến thức ngành. 

Đến hết năm thứ hai, sinh viên 

phải có trình độ tiếng Anh bậc 4 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương. Vì vậy, sau khi tốt 

nghiệp, người học có trình độ 

tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp, 

làm việc với các chuyên gia, đồng 

nghiệp nước ngoài. 

CTĐT Công nghệ tài chính và Kinh 

doanh số lấy trọng tâm hợp tác với 

doanh nghiệp, đảm bảo kiến thức, 

kỹ năng của người học. Cùng với 

đó, CTĐT có sự tham gia giảng 

dạy của các nhà khoa học trong 

và ngoài nước, giúp sinh viên tiếp 

cận các phương pháp giảng dạy 

mới gắn lý thuyết với thực tiễn và 

các vấn đề của thực tiễn. 

Đặc biệt, khi tích lũy đủ 180 tín 

chỉ, người học có cơ hội nhận 

bằng thạc sĩ Công nghệ tài chính 

và Kinh doanh số với các kiến 

thức, kỹ năng nghiên cứu, phân 

tích để có thể đưa ra giải pháp 

giải quyết các vấn đề cần kiến 

thức liên ngành công nghệ thông 
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tin, tính toán khoa học, tài chính và kinh doanh.

ĐA DẠNG CƠ HỘI VIỆC LÀM Ở CÁC NHÓM NGÀNH NGHỀ

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Công nghệ tài 

chính và Kinh doanh số có đủ trình độ chuyên môn 

và năng lực để đảm nhận các vị trí công tác ở nhiều 

nhóm ngành nghề.

Sinh viên/học viên định hướng Công nghệ tài chính 

có thể làm việc ở vị trí chuyên viên/nhà quản lý 

hoạch định chiến lược, quản lý, kiểm soát hệ thống 

tài chính tại các cơ quan quản lý tài chính nhà nước 

tại Việt Nam, các tổ chức tài chính quốc tế và khu 

vực, các cơ quan/tổ chức nghiên cứu phát triển công 

nghệ, các phòng thí nghiệm sáng tạo… Người học 

cũng có thể trở thành chuyên viên/nhà quản lý công 

nghệ tài chính, phát triển công nghệ tài chính, phát 

triển sản phẩm dịch vụ tài chính mới tại các ngân 

hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng 

khoán, các công ty phát triển phần mềm, cung ứng 

dịch vụ cho thị trường tài chính… Ngoài ra, người 

học cũng có khả năng làm chủ các dự án khởi nghiệp 

trong lĩnh vực công nghệ tài chính hoặc lựa chọn 

làm giảng viên và nghiên cứu viên tại các trường đại 

học, viện nghiên cứu.

Đối với sinh viên/học viên định hướng Kinh doanh 

số, người học có thể trở thành chuyên viên/nhà quản 

lý phân tích Kinh doanh số, bán hàng kỹ thuật số hay 

chuyên viên/giám đốc truyền thông kỹ thuật số, 

chiến lược số và thương mại điện tử hay thương hiệu 

kỹ thuật số. Cử nhân/thạc sĩ Công nghệ tài chính và 

kinh doanh số cũng có cơ hội trở thành các chuyên 

gia trong lĩnh vực truyền thông số. Các chuyên gia 

đóng vai trò như một chi nhánh mở rộng của một tổ 

chức, giám sát các bộ phận quảng cáo, khuyến mại, 

tiếp thị, quản hệ công chúng và công nghệ thông tin.

Cử nhân/thạc sĩ ngành Công nghệ tài chính và kinh 

doanh số có khả năng thích ứng và làm việc hiệu quả 

trong môi trường đa văn hóa, có khả năng học tập 

và nghiên cứu độc lập trong các môi trường nghiên 

cứu tại các trung tâm nghiên cứu, học viện, đại học 

hàng đầu trong và ngoài nước với đầy đủ các kỹ năng 

về ngoại ngữ và nghiên cứu chuyên sâu. Người học 

cũng có thể tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ/tiến sĩ ở 

chuyên ngành phù hợp.


