
Học phần  Tên học phần
Thời lượng 

(buổi)
Lịch thực hiện

1 Truyền thông và tiếp nhận đăng ký 11 - 19/05

2
Khảo sát đầu vào (Test & phỏng vấn, tư vấn vị trí công 
việc phù hợp để ứng tuyển)

18 - 26/05

3 Thu hồ sơ và chốt danh sách học viên 23/05 - 10/06

1
Khai giảng
Cận cảnh ngân hàng và lộ trình nghề nghiệp

1.0 12/06

2 Bank Visit 1.0

3 Kỹ năng giao tiếp & hình ảnh chuyên nghiệp 1.0 13/06

4 Kiểm đếm tiền và phân biệt tiền thật - tiền giả 1.0 14/06

5 Kỹ năng dịch vụ khách hàng & Xử lý tình huống 1.0 15/06

6 Kỹ năng thiết lập cuộc hẹn qua điện thoại 1.0 16/06

7 Kỹ năng bán sản phẩm/dịch vụ ngân hàng P.1 1.0 19/06

8 Kỹ năng bán sản phẩm/dịch vụ ngân hàng P.2 1.0 20/06

9 Kỹ năng làm việc nhóm 1.0 21/06

10 Kỹ năng ứng tuyển việc làm ngân hàng 1.0 22/06

1
Tuân thủ kỷ luật & Đạo đức nghề nghiệp + Hướng dẫn 
thực tập tại ngân hàng

1.0 23/06

2 Học việc & làm thử việc thực tế tại ngân hàng 8 tuần 03/07 - 26/08

1 Tổng hợp kết quả học tập - Trao chứng chỉ 10/09

2
Hoàn thiện hồ sơ việc làm và phỏng vấn tuyển dụng tại 
các ngân hàng

Từ 20/08

Trước đào tạo

Giai đoạn 2: Thực tập thực tế tại ngân hàng

Giai đoạn 1: Huấn luyện các kỹ năng làm việc

BTCI cam kết hỗ trợ đến khi học viên có việc làm.

Tốt nghiệp và Giới thiệu việc làm

LỊCH ĐÀO TẠO NĂM 2017 - KHÓA FB-UEB1

Thời gian thực hiện: 2 tuần huấn luyện kỹ năng làm việc + 8 tuần thực tập tại ngân hàng 

Sĩ số:  25 - 30 học viên/ lớp

Chương trình đào tạo Thực hành Ngân hàng - Hợp tác giữa Khoa Tài chính Ngân hàng - ĐH Kinh tế ĐH Quốc gia 
HN và Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính BTCI


