CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỘ TRÌNH HỌC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Bước 3

[3250021] Toán cao cấp 2 (2)

[3250041] Lý thuyết xác xuất & thống kê
toán (3)

[2150042] N.lý thống kê kinh tế (3)

[2111221] Kinh tế vĩ mô (3)

[2160032] TC: Kinh doanh XNK (3)

Bước 4

Bước 5

[2110061]PP định lượng trong k.tế (3)
[2150052] TC: Hệ thống thông tin q.lý (3)
[2150132] TC: Thống kê kinh doanh (3)
[2150022] Kinh tế lượng (3)

[2140283]Tài chính DN nâng cao (3)
[2100532] Phân tích BCTC DN (2)
[2140582] Toán tài chính (3)

[2140122] Tài chính doanh nghiệp (3)

[2140622]: Định giá tài sản (3)
[2010011] TC: Phương pháp NCKH
(2)

[2140293] Đầu tư tài chính (3)

[2140503] Công cụ TC phái sinh (2)

[2140363] Thuế (3)
[2140012] Tài chính -Tiền tệ (3)

[2140562] Quản trị ngân hàng (3)
[2140142] Thị trường và định chế TC (3)
[2140222] Kinh tế bảo hiểm (2)

[2130851] Kinh tế vi mô (3)

[2140232] TC: Tài chính công (3)
[2140263] Đề án môn học (2)
[2140602] Tài chính quốc tế (3)
[2140183] Thanh toán quốc tế (3)
[2130032] Quản trị học (3)

[2130072] Quản trị chiến lược (3)

[2130092] TC: Nghiên cứu Marketing (3)

[2130912] TC: Quản trị dự án (3)
[2100012] Nguyên lý Kế toán (3)

[2100063] Kế toán tài chính 1 (4)

[2100093] Kế toán tài chính 2 (3)

[2120061] Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)

[2120211] Đường lối CM của ĐCS VN (3)

[2100082] TC: Kiểm toán căn bản (3)
[2100482] TC: Kế toán tài chính 3 (3)

[2160092] Marketing căn bản (3)
[2120201] Các NLCB của CN ML 1 (2)
[2110011] Pháp luật ĐC (2)

[2120251] Các NLCB của CN ML 2 (3)
[2110051] Xã hội học (2)
[2110042] Luật Kinh tế (2)

[4270011] Ngoại ngữ đại cương 1(3)
Chú thích :

[4270021] Ngoại Ngữ đại cương 2 (2)
Khối kiến thức đại cương
Khối kiến thức cơ sở ngành
Khối kiến thức chuyên ngành chính
Khối kiến thức bổ trợ

[4270031] Ngoại ngữ đại cương 3 (2)
Trong dấu [.....] : Mã học phần
Trong dấu (.....) : Số tín chỉ
Trong dấu {.....} : Thêm điều kiện học phần học trước
Chú ý: Sinh viên chọn ít nhất 7 tín chỉ trong số các học phần tự chọn (không tính
6 tín chỉ học ở kỳ tốt nghiệp)

Bước 6
Thực tập tốt
nghiệp (10): Chọn
01 trong 02 hình
thức

[2140553] Bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp (10) {2010011}

Bước 2
[2150011] Tin học đại cương (3)

[2140493] Bảo vệ Báo cáo thực tập tốt nghiệp (4) {2140283}, {2100532}, {2140363} và học bổ sung các môn tự chọn
(6)

Bước 1
[3250011] Toán cao cấp 1 (3)

