KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
I. GIỚI THIỆU
Khoa Tài chính ngân hàng trước đây là Tổ kinh tế dịch vụ được thành lập vào năm 1998.
Năm 2008 xuất phát từ nhu cầu học tập ngày càng tăng đối với các ngành kinh tế, Tổ dịch
vụ phát triển thành Khoa Kinh tế.
Năm 2014, do số lượng sinh viên ngành kế toán và tài chính ngân hàng ngày càng tăng,
Khoa Kinh tế tách thành 2 Khoa là Khoa Tài chính kế toán và Khoa quản trị kinh doanh theo
Quyết định số 381/QĐ-PL ngày 27/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
Thành phố Hồ Chí Minh.
Đến năm 2015 , để thuận lợi cho công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, ngày
27/9/2015 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh quyết định
đổi tên thành Khoa Tài chính kế toán thành Khoa Tài chính ngân hàng theo quyết định số
429/QĐ-CĐKTKT.
Hiện nay, khoa Tài chính ngân hàng đã phát triển trở thành một trong những khoa có quy
mô lớn hàng đầu của trường với khoảng 3.500 HSSV (trong đó, hệ cao đẳng chính quy: 2.500
sinh viên; hệ trung cấp chính quy: 100 học sinh). Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của
khoa là những giảng viên có chất lượng cao, giỏi chuyên môn, khả năng sư phạm tốt, nhiệt tình
trong giảng dạy và có tâm với ngành giáo dục.
Khoa Tài chính ngân hàng thực hiện nhiệm vụ đào tạo 2 chuyên ngành: Tài chính ngân
hàng và kế toán bậc cao đẳng và 1 chuyên ngành kế toán doanh nghiệp bậc Trung cấp.
Ngay từ khi thành lập, Ban lãnh đạo Khoa đã chủ trương thực hiện việc tăng cường đội
ngũ cán bộ giảng viên, chú trọng đến việc nâng cao trình độ chuyên môn. Trong những năm qua,
lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ giảng viên, nhân viên từng bước đảm
bảo đủ về số lượng và chất lượng để có thể chủ động thực hiện công tác giảng dạy và nghiên cứu
khoa học mà Nhà trường giao phó. Khoa chú trọng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng trình độ
cho đội ngũ giảng viên. Đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa là một tập thể đoàn kết, trẻ, nhiệt
tình, năng động luôn có ý thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khoa đã tập trung xây
dựng chương trình đào tạo, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và bước
đầu đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Ngoài ra Khoa còn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề
cho cán bộ giảng viên tham gia để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn.

Việc nâng cao chất lượng giáo dục luôn được Ban lãnh đạo Khoa quan tâm hàng đầu.
Điều đó thể hiện qua các hoạt động như: đổi mới công tác giảng dạy, thường xuyên cập nhật
chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp theo nhu cầu xã hội, tăng cường các kỹ
năng mềm cho sinh viên… Để sinh viên tiếp xúc với thực tế, trong nội dung môn học, Khoa
thường xuyên tổ chức cho Học sinh – Sinh viên tham quan học tập tại các doanh nghiệp trên địa
bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo, báo cáo chuyên đề giữa
doanh nghiệp với Học sinh - Sinh viên, từ đó Học sinh – Sinh viên có thề gắn kết với thực tế.

II. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán có thể làm việc ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc
tất cả các thành phần kinh tế, các ngân hàng, quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm, các đơn vị, tổ
chức và các cơ quan hành chính sự nghiệp.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng có thể đảm nhiệm các chức danh cho hệ
thống ngân hàng: giao dịch viên, nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên tín dụng, nhân viên
nghiệp vụ thẻ ngân hàng, kế toán viên, kiểm toán viên, thanh toán viên, giám sát, trưởng phòng
giao dịch, giám đốc chi nhánh…

Thầy Phạm Đức Khiêm – Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho
Sinh viên Khóa 4 – Bậc Cao đẳng

III. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP
- Ngoài các phòng học truyền thống khang trang, Khoa có các phòng thực hành, phòng
mô phỏng mô hình sàn giao dịch, phòng kế toán ảo,…với trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo
các kỹ năng thực hành, nhằm gắn lý thuyết với thực tiễn mà công việc đòi hỏi. Ngoài ra, Khoa
còn có thêm phòng máy tính với hơn 40 máy tính phục vụ cho công tác giảng dạy.

Mô hình Doanh Ngiệp Ảo

Mô hình Ngân Hàng Ảo

- Phương châm đào tạo của Khoa là lấy lý thuyết chuyên sâu kết hợp với kỹ năng thực
hành nghề nghiệp dựa trên các phần mềm kế toán, mô phỏng các nghiệp vụ tài chính kế toán,
doanh nghiệp ảo, thị trường chứng khoán ảo …Khuyến khích khả năng tự nghiên cứu và ứng
dụng của sinh viên thông qua hoạt động của các câu lạc bộ nghiên cứu sinh viên; kỹ năng sống
thông qua các hoạt động đoàn thể, xã hội phong phú của Khoa và Nhà trường.

Một số hình ảnh Sinh viên Khoa tham gia hoạt động ngoại khóa

