TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NGÂN HÀNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/ĐHKT-NGHG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

V/v Yêu cầu chi tiết của luận văn Thạc sĩ

Kính gửi:

- Viện Đào tạo Sau đại học;
- Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình.

-

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 công văn số 85/ĐHKT-NGHG của Khoa Ngân hàng ngày 27/6/2017 về việc
thống nhất các nội dung liên quan đến luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng;

- Căn cứ công văn số 1258/ĐHKT-VSĐH của Viện đào tạo Sau đại học ngày 16/7/2017
về việc yêu cầu chi tiết của luận văn theo hướng ứng dụng;
Khoa Ngân hàng thống nhất các nội dung chi tiết liên quan đến thời gian thực hiện, số
tín chỉ, yêu cầu của luận văn, nội dung, kết cấu, cách thức đánh giá, hình thức và bảo vệ
luận văn, các chủ đề nghiên cứu của luận văn chuyên ngành Ngân hàng, Công cụ và Thị
trường Tài chính (Phụ lục đính kèm).
Tùy theo từng đề tài nghiên cứu, kết cấu các chương trong khoản mục nội dung 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.
Trân trọng
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NH.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG KHOA NGÂN HÀNG
PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương
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PHỤ LỤC: NỘI DUNG CHI TIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Nội dung

Công cụ Thị trường Tài Chính
(Hướng ứng dụng)

Ngân hàng
(Hướng nghiên cứu)

1

Thời gian thực hiện

6 tháng

6 tháng

2

Số tín chỉ

14 tín chỉ

14 tín chỉ

3

Yêu cầu của luận văn
Luận văn thạc sĩ phải

Về lý thuyết:
Am hiểu ở mức độ chuyên sâu những vấn đề lý

Về Lý thuyết:
Am hiểu ở mức độ chuyên sâu những vấn đề lý

là kết quả của một
nghiên cứu độc lập,
học viên phải thể hiện
được các khả năng sau:

thuyết, tổng hợp các nghiên cứu trước đó 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.

thuyết, tổng hợp và có khả năng phản biện các nghiên
cứu trước, và trên cơ sở đó có khả năng vận dụng để
tìm ra khe hở nghiên cứu, hướng nghiên cứu phù hợp
với chuyên ngành đào tạo, đưa ra được đóng góp có ý
nghĩa khoa học và thực tiễn từ kết quả nghiên cứu.

Phương pháp:
Luận văn có thể sử dụng phương pháp nghiên
cứu định tính, định lượng, thống kê mô tả hoặc
xử lý tình huống.

Phương pháp:
Luận văn có thể sử dụng phương pháp nghiên cứu
định lượng hoặc định tính.

Số liệu:
Thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp từ các nguồn
đáng tin cậy đảm bảo đáp ứng yêu cầu của mục

Số liệu:
Thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp từ các nguồn đáng
tin cậy đảm bảo đáp ứng yêu cầu của mục tiêu nghiên

tiêu nghiên cứu.

cứu.

STT

4

Nội dung:

Luận văn phải thể hiện nghiên cứu độc lập và
sáng tạo. Phát hiện, phân tích và giải quyết vấn
đề một cách logic đáp ứng yêu cầu cần thiết
trong thực tiễn. Kết quả nghiên cứu đóng góp

Luận văn phải thể hiên nghiên cứu độc lập và sáng
tạo. Phát hiện khe hở nghiên cứu, xác định vấn đề
nghiên cứu như là đóng góp mới trong học thuật. Kết
quả nghiên cứu được có thể là một công trình nghiên
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giải quyết được các vấn đề trong thực tế thông

cứu và có thể công bố trên các tạp chí chuyên ngành

qua việc xác định nguyên nhân và gợi ý các
giải pháp thực hiện.
Hiểu rõ lĩnh vực chuyên môn đề tài và vấn đề

hoặc tại hội thảo khoa học.
Hiểu rõ lĩnh vực chuyên môn của đề tài và của vấn đề
nghiên cứu. Có khả năng phân tích, ứng dụng lý

nghiên cứu. Có khả năng phân tích, ứng dụng
lý thuyết vào việc nghiên cứu các hoạt động
thực tế liên quan trong lĩnh vực tài chính –

thuyết vào nghiên cứu, đóng góp kết quả nghiên cứu
trong mối tương quan với các nghiên cứu trước trong

ngân hàng.
Đảm bảo tính thống nhất và logic trong toàn
bộ luận văn và phù với mục tiêu nghiên cứu.

Đảm bảo tính thống nhất và logic trong toàn bộ
luận văn và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.

Phần Tóm tắt đề tài
Trình bày 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

Phần Tóm tắt đề tài
Trình bày tóm tắt câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu,
phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu chính,

giải quyết vấn đề; và kế hoạch thực hiện cụ thể
ra sao? (không quá 2 trang A4)

quá 1 trang A4)

lĩnh vực tài chính– ngân hàng.

đóng góp về khoa học và thực tiễn của đề tài (không

Chương 1: Giới thiệu đề tài.
Trình bày chi tiết về sự cần thiết của vấn đề
nghiên cứu,, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu; giới

Chương 1: Giới thiệu đề tài.
Trình bày chi tiết về sự cần thiết của vấn đề nghiên
cứu, xác định khe hở nghiên cứu, mục tiêu và câu hỏi
thiệu phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm nghiên cứu; giới thiệu phương pháp nghiên cứu, đối
vị nghiên cứu, kết cấu của luận văn, đóng góp và
tượng và phạm vị nghiên cứu, kết cấu của luận văn,
ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
đóng góp và ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu.
Chương 2: Giới thiệu sơ lược về tổ chức và
vấn đề dự định giải quyết.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề
nghiên cứu.
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Giới thiệu sơ lược về tổ chức có vấn đề cần

Xác định khung lý thuyết, trình bày đầy đủ các lý

giải quyết, cần tập trung cácthông tin cần thiết,
tránh dàn trải.
Vấn đề dự định giải quyết phải trình bày các

thuyết nền tảng và các nghiên cứu trước đó liên quan
đến vấn đề nghiên cứu. Phát triển giả thuyết nghiên
cứu.

dấu hiệu cảnh báo đây là những vấn đề cần
được phân tích. Dựa vào lý thuyết và nghiên
cứu trước đây 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 sự lựa chọn vấn
đề là phù hợp.
Chương 3: Phân tích vấn đề nghiên cứu và xác Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Trình bày chi tiết về phương pháp nghiên cứu sử
định nguyên nhân của vấn đề.
Phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu,
dụng trong luận văn, lý do sử dụng phương pháp này,
nguyên nhân phát sinh vấn đề cần gắn với lý
giới thiệu mẫu nghiên cứu, cơ sở chọn mẫu. Xác định
thuyết và các nghiên cứu có liên quan đến vấn
mô hình nghiên cứu: biến nghiên cứu và nguồn và
đề, quy trình và các hoạt động nghiệp vụ tại tổ
cách thức thu thập dữ liệu
chức nghiên cứu.
Chương 4: Lựa chọn giải pháp cho vấn đề và
kế hoạch thực hiện
Từ lược khảo các công trình nghiên cứu đã có,
để tìm hiểu các giải pháp để giải quyết các
nguyên nhân gây ra vấn đề.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Trình bày kết quả nghiên cứu, kiểm định giả thuyết
nghiên cứu, trả lời câu hỏi nghiên cứu, phân tích và
thảo luận kết quả nghiên cứu trên cơ sở kết hợp với
lý thuyết và các nghiên cứu trước.
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Đối chiếu với tình hình thực tế, khả năng áp
dụng của tổ chức nghiên cứu để lựa chọn giải
pháp nào là chính yếu và khả thi.
Trên cơ sở những giải pháp khả thi, căn cứ vào
tình hình cụ thể của tổ chức đưa ra kế hoạch thực
hiện và đánh giá hiệu quả thực hiện.
Chương 5: Kết luận và khuyến nghị/gợi ý

Chương 5: Kết luận và khuyến nghị/gợi ý chính

chính sách
Kết luận những điểm chính liên quan đến vấn
đề nghiên cứu, nguyên nhân của vấn đề và
những giải pháp. Trình bày các khuyến nghị và
gợi ý chính sách phù hợp.

sách
Tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài, kết quả
kiểm định giả thuyết và trả lời cho các câu hỏi nghiên
cứu. Trình bày đóng góp về mặt khoa học và thực
tiễn của kết quả nghiên cứu của đề tài. Xác định
những hạn chế trong quá trình nghiên cứu và gợi
nghiên cứu tiếp theo.

Lưu ý:
Nội dung các chương cần trình bày súc tích, cô
đọng, các thông tin chi tiết, cách thu thập và xử
lý thông tin, các phương pháp nghiên cứu định
lượng hay định tính nếu cần, sẽ được trình bày

Lưu ý
Nội dung các chương cần trình bày súc tích, các
thông tin chi tiết sẽ được trình bày cụ thể trong
phần thông tin bổ sung hay phụ lục.

cụ thể trong phần thông tin bổ sung hay phụ
lục.
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Kết cấu

Tóm tắt đề tài
 Biểu hiện của vấn đề
 Xác định vấn đề cần giải quyết
 Nguyên nhân phát sinh vấn đề

Tóm tắt đề tài
 Vấn đề nghiên cứu
 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
 Kết quả nghiên cứu chính
4

 Các giải pháp thực hiện giải quyết vấn đề

 Đóng góp chính của đề tài

 Kế hoạch thực hiện cụ thể
Chương 1: Giới thiệu đề tài.
 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu

Chương 1: Giới thiệu đề tài.
 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu

 Xác định vấn đề nghiên cứu
 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
 Phương pháp tiếp cận

 Xác định khe hở nghiên cứu, mục tiêu nghiên
cứu, và đặt câu hỏi nghiên cứu
 Phương pháp nghiên cứu

 Kết cấu của luận văn
 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
 Tóm tắt chương

 Kết cấu của luận văn
 Ý nghĩa khoa học của đề tài
 Tóm tắt chương

Chương 2: Giới thiệu sơ lược về tổ chức và vấn
đề dự định giải quyết
 Giới thiệu chương
 Giới thiệu sơ lược về tổ chức

Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề
nghiên cứu
 Giới thiệu chương
 Nền tảng lý thuyết về vấn đề nghiên cứu

 Những dấu hiệu cảnh báo
 Biểu hiện của vấn đề
 Xác định vấn đề
 Tóm tắt chương

 Lược khảo các nghiên cứu trước có liên quan đến
vấn đề nghiên cứu
 Phát triển giả thuyết nghiên cứu
 Tóm tắt chương

Chương 3: Phân tích vấn đề nghiên cứu và xác Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
 Giới thiệu chương
định nguyên nhân của vấn đề
 Giới thiệu chương
 Mô hình nghiên cứu
 Nền tảng lý thuyết về vấn đề nghiên cứu
 Các biến nghiên cứu, cách thức đo lường
 Lược khảo các nghiên cứu trước có liên quan  Phương pháp nghiên cứu
đến vấn đề nghiên cứu
 Mẫu nghiên cứu, cơ sở chọn mẫu
 Phân tích thực trạng vấn đề
 Nguồn dữ liệu, cách thu thập dữ liệu
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 Xác định nguyên nhân vấn đề

 Tóm tắt chương

 Tóm tắt chương
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Chương 4: Lựa chọn giải pháp cho vấn đề và
Kế hoạch thực hiện
 Giới thiệu chương
 Trình bày các giải pháp
 Chứng minh tính phù hợp và khả thi của giải

Chương 4: Kết quả nghiên cứu
 Giới thiệu chương

pháp
 Xây dựng kế hoạch thực hiện
 Các bước thực hiện và những vấn đề lưu ý
 Đánh giá hiệu quả thực hiện
 Tóm tắt chương

 Tóm tắt chương

Chương 5: Kết luận và khuyến nghị/gợi ý
chính sách
 Kết luận
 Khuyến nghị và gợi ý chính sách
 Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu
tiếp theo.

Chương 5: Kết luận đề tài
 Tóm tắt các kết quả chính của đề tài

Phụ lục (Thông tin bổ sung)

Phụ lục (Thông tin bổ sung)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

 Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu
 Trình bày kết quả kiểm định giả thuyết
 Thảo luận kết quả nghiên cứu

 Trả lời câu hỏi nghiên cứu
 Đóng góp về khoa học của đề tài
 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
 Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu
tiếp theo.

 Hình thức: tuân theo đúng quy định
 Hình thức: tuân theo đúng quy định
Cách thức đánh giá
 Tính phù hợp với chuyên ngành đào tạo
 Tính phù hợp với chuyên ngành đào tạo
luận văn:
Luận văn phải đảm bảo  Nội dung:
 Nội dung:
các yêu cầu, nội dung,
Am hiểu về thực trạng của tổ chức nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
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hình thức, kết cấu đã

Phát hiện vấn đề nghiên cứu phù hợp

Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu

nêu ở các mục 3,4,5 cụ
thể:

Chứng minh được vấn đề nghiên cứu tồn tại
trong tổ chức nghiên cứu
Khả năng phân tích vấn đề

Lược khảo các nghiên cứu trước đây
Phương pháp nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu

Cách thức xử lý vấn đề
 Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của luận văn
 Tính ứng dụng và giá trị thực tiễn của luận văn  Khả năng trình bày và trả lời câu hỏi của học viên
 Khả năng trình bày và trả lời câu hỏi của học  Công trình công bố
viên
Hình thức bảo vệ luận Theo quy định
văn

7

Phụ lục

Các nội dung chi tiết liên quan, cách thu thập và
xử lý thông tin, trình bày chi tiết về phương pháp

Theo quy định
Các nội dung liên quan, bảng số liệu, kết quả nghiên
cứu bổ sung, và các nội dung khác

nghiên cứu (nếu có sử dụng phương pháp nghiên
cứu định lượng hay định tính), bảng số liệu, kết
quả mô hình nghiên cứu.
Các chủ đề nghiên cứu của luận văn
Xác định vấn đề hay chủ đề của luận văn thạc sĩ phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo (Tài chính - Ngân hàng) chuyên ngành
Ngân hàng, và chuyên ngành Công cụ và thị trường tài chính.
1. Đối với chuyên ngành Ngân hàng:
Dựa trên nghiên cứu lý thuyết và các nghiên cứu trước đó liên quan đến chủ đề nghiên cứu, học viên tìm ra khe hở nghiên cứu, từ
đó xác định mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu. Học viên tiếp cận các phương pháp nghiên cứu định tính hay định lượng hoặc có thể kết
hợp cả hai phương pháp để tìm ra kết quả nghiên cứu, trên cơ sở đó lựa chọn gợi ý chính sách phù hợp.
Gợi ý chủ đề nghiên cứu:
-

Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hệ thống ngân hàng về nợ xấu, rủi ro thanh khoản, đa dạng hóa, hiệu quả kinh doanh, cạnh
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tranh. Nghiên cứu các mối quan hệ tác động cùng chiều hay ngược chiều có thề phát sinh giữa các vấn đề nêu trên, nghiên cứu trường
hợp tại Việt Nam;
-

Nghiên cứu thị trường chứng khoán, chính sách tiền tệ, các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ;

-

Nghiên cứu về sự ổn định ngân hàng, thất bại và phá sản ngân hàng, sở hữu chéo, khủng hoảng tài chính;

-

Nghiên cứu các vấn đề tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng;

-

Các vấn đề cụ thể liên quan cụ thể đến các hoạt động của hệ thống kinh tế vĩ mô, tình hình biến động của lạm phát, tỷ giá, chính

sách tiền tệ, chính sách tài chính quốc gia, phát triển thị trường mua bán nợ, phát triển thị trường chứng khoán;
-

Các vấn đề khác liên quan đến hệ thống thị trường tài chính, quản trị rủi ro các định chế tài chính, M&A Ngân hàng …
2. Đối với chuyên ngành Công cụ và thị trường tài chính:

Luận văn phải thể hiện ứng dụng lý thuyết để giải quyết các vấn đề thực tế. Phương pháp tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề
được áp dụng trong quá trình trình thực hiện luận văn, học viên có thể dựa trên dữ liệu được thu thập và phân tích từ các báo cáo nội bộ,
báo cáo tài chính của ngân hàng, hoặc thông qua quan sát, khảo sát và phỏng vấn hoặc có thể sử dụng kết quả từ nghiên cứu trước để
nhìn nhận, phân tích, đánh giá chính xác thực trạng vấn để và khả năng giải quyết các vấn đề đang còn khó khăn vướng mắc tại các
ngân hàng thương mại, định chế tài chính, công ty chứng khoán, doanh nghiệp cũng như các vấn đề phát sinh trên thị trường tài chính.
Gợi ý các chủ đề nghiên cứu của luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng:
- Các vấn đề liên quan đến các hoạt động và các mối quan hệ phát sinh trong quá trình hoạt động của Ngân hàng thương mại, định
chế tài chính phi ngân hàng. Bao gồm các vấn đề về vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, thanh khoản, rủi ro trong hoạt động ngân hàng, quản trị
rủi ro, tư vấn tài chính cá nhân, đa dạng hóa sản phẩm, cạnh tranh, M&A Ngân hàng, ổn định ngân hàng, tái cấu trúc, xử lý nợ xấu…
- Nghiên cứu các vấn đề về tài chính hành vi của khách hàng khi chấp nhận sử dụng các dịch vụ ngân hàng, phân tích chứng
khoán, định giá và xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán, định giá doanh nghiệp, đầu tư tài chính, giao địch phái sinh, giao dịch ký
quỹ, các công cụ trên thị trường tiền tệ và thị trường vốn…
- Khuyến khích lựa chọn các vấn đề thực tế đang diễn ra, đang tồn đọng, cần tháo gỡ hoặc chưa thực hiện;
- Giải thích rõ quá trình phát hiện ra hoặc nhìn nhận ra vấn đề mà học viên lựa chọn;
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Ngoài ra, học viên có thể lựa chọn đề tài khác liên quan đến Ngân hàng, Công cụ và thị trường tài chính, các tổ chức tín dụng
khác như: Quỹ tín dụng nhân dân, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Quỹ đầu tư hoặc tại doanh nghiệp…
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG KHOA NGÂN HÀNG
PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương
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