GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐẦU TƯ
1. MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung
Chuyên ngành Đầu tư là một chuyên ngành chính của Khoa Tài chính - Đầu tư,
Học viện chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cử nhân tốt nghiệp chuyên
ngành Đầu tư sẽ được trang bị kỹ năng, kiến thức về đầu tư phát triển và đầu tư tài chính.
Sau khi tốt nghiệp có khả năng tư duy khoa học, có thể vận dụng kiến thức đã học
làm việc trong cả khu vực công và khu vực tư nhân có yêu cầu kiến thức cơ bản và chuyên
sâu trong các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về đầu tư, lập dự án đầu tư, thẩm định, quản trị
dự án đầu tư, đầu tư tài chính, định giá tài sản.
Các kỹ năng để thực hiện tốt công việc của chuyên viên như: phân tích, lập kế
hoạch, làm việc nhóm, tổ chức triển khai nhiệm vụ, kỹ năng đàm phán, giao tiếp cũng
được chú trọng để sinh viên tốt nghiệp sớm hòa nhập với đơn vị tuyển dụng.
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức: Cử nhân Đầu tư được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế
và kiến thức chuyên sâu về đầu tư. Sau khi hoàn thành khóa học, cử nhân ngành Đầu tư
sẽ lĩnh hội được kiến thức chuyên sâu về đầu tư để đảm nhiệm các công việc liên quan đến
hoạt động đầu tư ở cả khu vực công và các doanh nghiệp, tổ thức kinh tế. Nội dung các
học phần tự chọn cũng được chọn lọc để sinh viên có thể lựa chọn chuyên sâu hơn về các
lĩnh vực quản lý nhà nước các cấp trong lĩnh vực đầu tư hoặc thiên về lĩnh vực quản trị
đầu tư ở các đơn vị kinh doanh.
- Về kỹ năng: Có khả năng độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; phong cách
làm việc chuyên nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo
đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.
Được trang bị kiến thức nền tảng, phương pháp và kỹ năng tự nghiên cứu để nâng
cao trình độ ở các cấp học cao hơn và đáp ứng các công việc chuyên sâu khi đơn vị tuyển
dụng yêu cầu.
- Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động,
sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo theo hình thức tín chỉ, có kết cấu khoa học đảm bảo yêu
cầu của Bộ giáo dục Đào tạo và được tích hợp nhiều môn học chuyên ngành sâu trong

lĩnh vực đầu tư được các quốc gia tiên tiến giảng dạy. Chương trình có nhiều môn học
gắn kết với thực tiễn nhằm giúp người học có thể ứng dụng ngay trong các hoạt động
đầu tư của các tổ chức trong lĩnh vực quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức
tài chính, ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.
3. NƠI LÀM VIỆC KHI RA TRƯỜNG
Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Đầu tư sẽ được trang bị kỹ năng, kiến thức
trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về đầu tư, đầu tư tài chính, định giá tài sản, lập,
thẩm định, quản trị dự án đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cả khu vực công
và khu vực tư nhân. Cử nhân tốt nghiệp ngành đầu tư có thể làm việc tại :
 Cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư từ cấp trung ương đến địa
phương.
 Các công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư như
các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty tài chính, ngân hàng đầu tư…
 Các doanh nghiệp có triển khai các dự án đầu tư nhằm thực hiện các nghiệp vụ
lập dự án, thẩm định dự án và quản trị dự án đầu tư.
 Các ban quản lý dự án của khu vực công và khu vực doanh nghiệp và các tổ
chức kinh tế.
 Các ngân hàng thương mại có thực hiện các nghiệp vụ đầu tư ngoại hối, đầu tư
tài chính và thẩm định dự án đầu tư để tài trợ tín dụng.
 Thực hiện các công việc nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu và
trường đại học.
4. GIẢNG VIÊN
Các giảng viên giảng dạy các môn học chuyên ngành Kinh tế Đầu tư được
tuyển chọn kỹ lưỡng, tất cả các giảng viên đều đạt học vị thạc sỹ, tiến sỹ tại các trường
đại học uy tín trong và ngoài nước. Một số giảng viên của ngành đầu tư là chuyên gia
cao cấp, có kinh nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, giảng dạy, lãnh đạo, quản lý ở các
doanh nghiệp, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại. Do vậy, sinh viên theo
học ngành này sẽ được lĩnh hội những kiến thức lý luận và thực tiễn từ những giảng
viên có trình độ chuyên môn cao ở Việt Nam.

