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luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng

Kính gửi: Người hướng dẫn khoa học và các thành viên đánh giá luận văn
thạc sĩ theo hướng ứng dụng thuộc chuyên ngành Tài chính –
Ngân hàng (Ngân hàng; Công cụ và Thị trường tài chính)
-

Căn cứ Điều 26 của Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Điều 29 của Quyết định số 2337/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 27/9/2012 của Trường
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về nội dung luận văn thạc sĩ;
Căn cứ vào Biên bản họp thảo luận về đề cương và cách viết luận văn thạc sĩ theo
hướng ứng dụng do khoa Ngân hàng tổ chức vào ngày 12/6/2017;

Khoa Ngân hàng thống nhất các nội dung liên quan đến mục tiêu, nội dung và kết cấu nội
dung luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng (Postgraduate Coursework Thesis) thuộc chuyên
ngành Tài chính – Ngân hàng (Ngân hàng; Công cụ và Thị trường tài chính) áp dụng cho học
viên cao học kể từ Khóa 25 như sau:
1. Mục tiêu:
Học viên cao học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (Ngân hàng; Công cụ và Thị
trường tài chính) theo chương trình Thạc sĩ hướng ứng dụng phải hoàn thành luận văn thạc sĩ
theo quy định. Đây là yêu cầu bắt buộc để hoàn thành chương trình học. Luận văn phải thể
hiện được khả năng am hiểu ở mức độ chuyên sâu của học viên đối với những vấn đề lý
thuyết; và trên cơ sở đó có khả năng vận dụng để phân tích các vấn đề cụ thể trong thực tiễn
phù hợp với chuyên ngành đào tạo, tìm ra nguyên nhân, đưa ra các giải pháp khả thi và có cơ
sở để giải quyết vấn đề đó. Cụ thể:
(1) Có khả năng phân tích, ứng dụng những lý thuyết vào việc nghiên cứu những hoạt
động thực tế liên quan trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;
(2) Cho thấy kỹ năng viết và thuyết trình vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc, nhất quán
và dễ hiểu cho cả đối tượng là những chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong cùng
lĩnh vực lẫn những người không có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực này;
(3) Cho thấy khả năng phát triển ứng dụng dự án nghiên cứu vào thực tế trong lĩnh vực
liên quan;
(4) Cho thấy năng lực trong việc phát triển quy trình và cách tiếp cận phù hợp để hoàn
thành và báo cáo kết quả nghiên cứu của mình.
2. Nội dung và kết cấu của luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng:
Nội dung và kết cấu chi tiết của luận văn do học viên thiết kế, phù hợp với mục tiêu
nghiên cứu đề ra và dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn, phù hợp với chuyên ngành đào
tạo. Tên đề tài phải phù hợp với vấn đề nghiên cứu được chọn. Nội dung của các chương, các
phần phải thống nhất và phù hợp với nhau.
Kết cấu đề nghị đối với luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng cần đảm bảo các nội dung
như sau:

- Phần Tóm tắt đề tài
Phần này trình bày một cách tóm lược biểu hiện của vấn đề là gì; tại sao đó là vấn đề cần
giải quyết; nguyên nhân từ đâu; các giải pháp nào cần thực hiện để giải quyết vấn đề; và kế
hoạch thực hiện cụ thể ra sao. Phần tóm tắt này dài không quá 2 trang A4.
Phần này cần viết theo ngôn ngữ đơn giản, để nhà quản lý, người không chuyên tới chủ đề
cũng hiểu được.
- Chương 1: Giới thiệu sơ lược về tổ chức và vấn đề dự định giải quyết
Chương này nhằm giới thiệu cho người đọc về tổ chức có vấn đề cần giải quyết cũng như
vấn đề dự định giải quyết. Tùy theo quy mô của nội dung phần này mà có thể là một chương
hay chia làm hai chương.
Nội dung về tổ chức cần tránh dàn trải, chỉ nên tập trung những thông tin cần thiết để làm
cơ sở thảo luận cho các phần đề cập tiếp theo trong luận văn. Lưu ý rằng nếu vấn đề phát sinh
từ tổ chức nào thì cần tập trung giới thiệu về tổ chức đó. Các tổ chức có thể là một đơn vị
(ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán), thị trường (thị trường liên ngân hàng,
thị trường chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội…); hoặc một vùng lãnh thổ (thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần
Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh…); hoặc có thể nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hệ thống các
tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước.
Phần giới thiệu về vấn đề dự định giải quyết, cần phải làm rõ những dấu hiệu để cảnh báo
đây là những vấn đề cần được phân tích. Học viên cần căn cứ vào những nghiên cứu đã có
trước đây cũng như lý thuyết liên quan để phân tích và xác định các dấu hiệu đó là biểu hiện
của những vấn đề.
Phân tích xác định vấn đề thông qua thông tin thu thập được từ thực tế, từ phỏng vấn và
các nguồn thông tin khác và sử dụng các phương pháp phù hợp để chứng minh được sự lựa
chọn các vấn đề đó, thực sự là vấn đề của những dấu hiệu nói trên.
Nhờ có dẫn dắt của những nghiên cứu trước đây làm cho luận văn tránh bỏ sót việc xem
xét những vấn đề có thể có mà học viên chưa biết. Nhờ phân tích thông tin và dữ liệu thực tế
sẽ giúp học viên loại bỏ những vấn đề không tồn tại tại tổ chức nghiên cứu.
- Chương 2: Phân tích vấn đề nghiên cứu và xác định nguyên nhân của vấn đề
Thông qua lược khảo những nghiên cứu trước đây, trên cơ sở phân tích thực trạng về vấn
đề nghiên cứu, học viên làm rõ những vấn đề ở trên có thể gây ra bởi những nguyên nhân
nào. Việc phân tích vấn đề nghiên cứu cần gắn với các nghiên cứu và cơ sở lý thuyết có liên
quan đến vấn đề, quy trình và các hoạt động nghiệp vụ liên quan cũng như những phát sinh
trực tiếp tại tổ chức nghiên cứu.
Đối với việc xác định nguyên nhân của vấn đề, học viên cần thể hiện sự hiểu biết về các
nội dung lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu, thu thập thông tin và sử dụng các
phương pháp thích hợp để xác định nguyên nhân thực sự của vấn đề nghiên cứu.
Vai trò của cơ sở lý thuyết nền tảng và số liệu thực tế cũng giống như ở chương 1.
- Chương 3: Lựa chọn giải pháp cho vấn đề
Phần này, học viên lược khảo các công trình nghiên cứu đã có, để tìm hiểu các giải pháp
có thể có để giải quyết các nguyên nhân gây ra vấn đề. Từ các giải pháp có thể có nói trên,
học viên sẽ đối chiếu với tình hình thực tế, khả năng áp dụng của tổ chức nghiên cứu để giới
hạn lại những giải pháp được coi là khả thi.
Học viên cần xác định giải pháp nào là giải pháp chính cần ưu tiên.
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- Chương 4: Kế hoạch thực hiện
Trên cơ sở những giải pháp khả thi được xác định phù hợp với tổ chức có vấn đề nói trên,
học viên sẽ dựa vào tình hình cụ thể của tổ chức có vấn đề để đưa ra kế hoạch thực hiện.
Phần này cũng cần có nội dung đánh giá hiệu quả thực hiện.
- Chương 5: Kết luận và khuyến nghị/gợi ý chính sách
Trong phần này, học viên kết luận những điểm chính liên quan đến vấn đề nghiên cứu,
nguyên nhân của vấn đề và những giải pháp phù hợp. Ngoài ra, học viên có thể trình bày các
khuyến nghị và gợi ý chính sách phù hợp với những vấn đề đã trình bày trong bài.
- Phần Thông tin bổ sung
Để làm cho bài viết dễ đọc, những thông tin trình bày ở các phần trên cần súc tích, cô
đọng. Những thông tin chi tiết hơn, cách thu thập và xử lý thông tin sẽ được trình bày chi tiết
trong phần này.
Các phương pháp nghiên cứu định lượng hay định tính nếu cần, sẽ được trình bày cụ thể
trong phần này.
Phần này có thể không cần giới hạn số trang và giống như phần phụ lục trong các luận
văn/luận án.
- Phần Tài liệu tham khảo
Phần này học viên trình bày những tài liệu tham khảo đã được trích dẫn trong bài viết.
Những tài liệu nào sinh viên có đọc qua mà không trích dẫn sẽ không được liệt kê ở đây.
3. Lưu ý:
Tùy theo từng đề tài nghiên cứu, kết cấu các chương trong khoản mục nội dung (chương
1, chương 2, chương 3, chương 4, và chương 5) có thể thay đổi.
Tiêu đề các chương được điều chỉnh phù hợp theo nội dung và phạm vi nghiên cứu của
luận văn.
Hình thức của luận văn thạc sĩ thực hiện theo Quyết định số 2337/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày
27/9/2012 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

TRƯỞNG KHOA
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NH.

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thị Thùy Linh
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