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BÁO CÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  

năm học 2022-2023 

 
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại (tính đến ngày 06/09/2022) 

Stt Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Vừa làm vừa 

học 
Liên thông 

  Tổng số          

1 Khối ngành I          

2 Khối ngành II          

3 Khối ngành III   102 2678   31 

4 Khối ngành IV          

5 Khối ngành V     157     

6 Khối ngành VI          

7 Khối ngành VII     97    

 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

(Tình hình việc làm năm 2022 được khảo sát trên số sinh viên tốt nghiệp năm 2021) 

Stt Khối ngành 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm sau 

1 năm ra trường (%)* 
Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá 

  Tổng số           

1 Khối ngành I           

2 Khối ngành II           

3 Khối ngành III 552 1.09 7.43 68.3 93.3 

4 Khối ngành IV      

5 Khối ngành V 21 0 4.76 52.38 90 

6 Khối ngành VI           

7 Khối ngành VII           

Biểu mẫu 18 
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(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang 

học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

Đối với đào tạo đại học chính quy 

Địa chỉ tra cứu chương trình đào tạo cụ thể của từng khóa học, từng ngành 

 https://fbu.edu.vn/daotao 

Ghi chú: “Mã môn học, Tên môn học, số tín chỉ, lịch trình giảng dạy” được công khai tại 

đường link trên. Người học có thể tra cứu theo Khóa học, ngành học. 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

TT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

1 Giáo trình pháp luật đại cương 2013   

2 Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ 2013   

3 Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng 

thương mại 
2014 

 

4 Giáo trình Quản trị Ngân hàng 

thương mại 
2015 

 

5 Giáo trình Thị trường Tài chính 2015  

6 Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 

tập 1 
2015 

 

7 Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 

tập 2 
2015 

 

8 Giáo trình pháp luật kinh tế  2015  

9 

Giáo trình Lý thuyết kiểm toán 
2016 

QĐ số 017/QĐ-ĐHTCNH -QLKH, ngày 

14/01/2016 

10 Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp 2 2016  

11 

Giáo trình Kế toán Quản trị  
2016 

QĐ số 016/QĐ-ĐHTCNH -QLKH, ngày 

14/01/2016 

12 Giáo trình Kiểm toán tuân thủ  2016  

13 Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài 

chính doanh nghiệp  
2016 

 

14 Câu hỏi và bài tập Nghiệp vụ ngân 

hàng thương mại 
2017 

Số 184/QĐ-ĐHTCNH - QLKH, ngày 

8/9/2017 

15 

Giáo trình Kiểm toán hoạt động 
2018 

Số 184/QĐ-ĐHTCNH - QLKH, ngày 

8/9/2017 

17 

Giáo trình Bảo hiểm  
2018 

Số 184/QĐ-ĐHTCNH - QLKH, ngày 

8/9/2017 

16 

Giáo trình tin học đại cương 
2019 

Số: 97/QĐ-ĐHTCNH - QLKH, ngày 

3/6/2019. 

18 Giáo trình Quản lý tài chính công 2019  

https://fbu.edu.vn/daotao
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19 Câu hỏi và bài tập Kế toán Quản trị 2019  

20 Câu hỏi và bài tập tổ chức công tác 

kế toán trong các doanh nghiệp 
2019 

 

21 Bài tập và nội dung ôn tập môn 

Kiểm toán báo cáo tài chính 
2019 

 

22 Giáo trình Phát triển ứng dụng tin 

học trong Quản trị kinh doanh 
2021 

QĐ số: 145 QĐ/ĐHTNH-QLKH ngày 09 

tháng 10 năm 2020. 

23 Hệ thống câu hỏi và bài tập học phần 

Thị trường Tài chính. 
2022 

QĐ số: 167 QĐ/ĐHTNH-QLKH ngày  

tháng  năm 2021. 

24 Giáo trình thương mại và ngân hàng 

điện tử 
2022 

QĐ số: 167 QĐ/ĐHTNH-QLKH ngày  

tháng  năm 2021. 

25 

Bài tập kinh tế chính trị học 
2022 

QĐ số: 167 QĐ/ĐHTNH-QLKH ngày  

tháng  năm 2021. 

26 Bài tập thực hành kế toán doanh 

nghiệp 
2022 

QĐ số: 167 QĐ/ĐHTNH-QLKH ngày  

tháng  năm 2021. 

 

E.   Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

TT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện  

Họ và tên người 

hướng dẫn  

Nội dung tóm 

tắt 

1 Tiến sĩ         

2 Thạc sĩ         

3 Đại học         

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

TT 
Tên đơn vị đặt hàng 

đào tạo 
Số lượng 

Trình độ 

đào tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 
Kết quả đào tạo 

1           

2           

 

H.  Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

TT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo  

khoa học 
Thời gian tổ chức 

Địa điểm tổ 

chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1 
Hội thảo khoa học sinh viên 

 

4/2021 
 

Khoa 100 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử 

và tư vấn 
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TT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt  

sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

I Viết Giáo trình 

1 

Giáo trình Phát triển 
ứng dụng tin học trong 

Quản trị kinh doanh 

 
TS. Phùng 

Văn Ổn 
 

  2021  30,00,000 

 Kết quả của 

việc nghiên cứu 

đã được áp 

dụng vào công 

tác giảng dạy 

cho sinh viên 

tại Viện Công 

nghệ Thông tin. 

Bản sao được 

lưu thư viện để 

phục vụ công 

tác nghiên cứu 

của Giảng viên 

và Sinh viên. 

2 

 

Giáo trình  Phát triển 

ứng dụng tin học trong 

Kế toán doanh nghiệp 

 

ThS. Vũ 

Minh Tâm 
  2021  30,000,000 

Kết quả của 

việc nghiên cứu 

đã được áp 

dụng vào công 

tác giảng dạy 

cho sinh viên 

tại Viện Công 

nghệ Thông tin. 

Bản sao được 

lưu thư viện để 

phục vụ công 

tác nghiên cứu 

của Giảng viên 

và Sinh viên. 

 

 Hà Nội, ngày   tháng    năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Ánh 
 


