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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 

1. Tên môn thi: Tài chính - Tiền tệ 

- Số tiết ôn tập: 20 tiết.  

2. Đơn vị phụ trách môn thi 

- Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng.  

- Khoa:  Kinh tế.   

3. Mục tiêu của môn thi 

3.1. Kiến thức 

3.1.1. Có kiến thức về bản chất tài chính và mối liên hệ tài chính giữa các khâu 

trong hệ thống tài chính và các chính sách tài chính quốc gia. 

3.1.2. Có kiến thức về bản chất tiền tệ và vấn đề lưu thông tiền tệ và chính sách 

tiền tệ. 

3.1.3. Có kiến thức về bản chất tín dụng và thị trường tài chính. 

3.2. Kỹ năng 

3.2.1. Có khả năng tự học bao gồm đọc và tự nghiên cứu. 

3.2.2. Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá những vấn đề cơ bản về tài 

chính, tiền tệ và tín dụng. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi 

    Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản  về các phạm trù:  

 - Tài chính; 

 - Ngân sách nhà nước; 

 - Tài chính doanh nghiệp; 

 - Tiền tệ; 

 - Tín dụng; 

 - Hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường; 

 - Thị trường tài chính; 

 - Chính sách tiền tệ. 

5. Cấu trúc nội dung môn thi   

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về tài chính và chính sách tài chính quốc gia 

1.1. Sự ra đời và phát triển của tài chính 

1.2. Bản chất của tài chính 
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1.3. Chức năng của tài chính 

1.4. Nguồn tài chính và hệ thống tài chính 

1.5. Chính sách tài chính quốc gia 

Chương 2. Ngân sách nhà nước 

2.1. Khái niệm, bản chất, vai trò của ngân sách nhà nước 

2.2. Thu, chi ngân sách nhà nước 

2.3. Hệ thống ngân sách nhà nước 

Chương 3. Tài chính doanh nghiệp 

3.1. Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp 

3.2. Các loại hình tài chính doanh nghiệp 

3.3. Các nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp 

3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp 

3.5. Những nội dung chủ yếu của hoạt động tài chính doanh nghiệp 

Chương 4. Những vấn đề cơ bản về tiền tệ  

  4.1. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ 

4.2. Các hình thái tiền tệ 

            4.3. Chức năng của tiền tệ 

4.4. Khối tiền tệ 

Chương 5. Những vấn đề cơ bản về tín dụng và lãi suất 

5.1. Sự ra đời và phát triển của tín dụng 

5.2. Bản chất của tín dụng 

5.3. Các hình thức tín dụng 

5.4. Lãi suất  

Chương 6. Hệ thống ngân hàng và chính sách tiền tệ  

            6.1. Ngân hàng trung ương 

            6.2. Ngân hàng trung gian 

6.3. Chính sách tiền tệ  

Chương 7. Thị trường tài chính 

            7.1. Tài sản tài chính  

           7.2. Thị trường tài chính 

6. Phương pháp giảng dạy 

- Thuyết trình lý thuyết trên lớp. 

7. Nhiệm vụ của người học 

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Trước khi đến lớp, sinh viên cần đọc trước tài liệu theo hướng dẫn. 

8. Đánh giá kết quả thi của người học 

8.1. Hình thức thi 

Môn thi được đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi là 90 phút. 
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8.2. Cách chấm điểm 

Chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25 điểm cho từng bài thi. 

8.3. Điều kiện xét tuyển 

    Môn thi đạt ≥ 1,25 điểm.  

9. Tài liệu học tập  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ (Tái bản lần 

thứ 10, có sửa đổi bổ sung) / Nguyễn Hữu Tài (Chủ 

biên).- Hà Nội: Đại học kinh tế quôc dân, 2012.- 

295 p., 21 cm.- 332.4/ T103 

PTNT 001612, PTNT 001613, 

PTNT 001614, PTNT 001615, 

PTNT 001616 

[2] Lý Lý thuyết tài chính - tiền tệ / Lê Thị Mận.- Hà 

Nội: Lao động - Xã hội, 2010.- 473 tr., 24 cm..- 

332.4/ M266 

     BMML.002437, LUAT.007016, 

MON.037522, MOL.058737, 

MOL.058736, MOL.077443 

[3]  Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Sử Đình Thành, Vũ 

Thị Minh Hằng (Đồng chủ biên). - Thành phố Hồ 

Chí Minh: Đại học Quốc gia, 2006.-355tr., cm. – 

332.4/M312 

MOL.007403, MOL.007404, 

MON.008882 

[3]  Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Phan Thị 

Cúc, Đoàn Văn Huy (đồng chủ biên) ... [et al.].- Hà 

Nội: Thống kê, 2007.- 415 tr., 24 cm.- 332.4/ C506 

MON.029300, MON.029301, 

MOL.043558, MOL.043559, 

MOL.043560 
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