CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH BẢO HIỂM
(ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/01/2017)
1. Tên ngành đào tạo
a. Tên tiếng Việt: Bảo hiểm
b. Tên tiếng Anh: Insurance
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
a. Kiến thức cơ bản
- Có nền tảng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo Quốc gia
ngành Bảo hiểm do Bộ GD&ĐT ban hành.
- Có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh và tài chính.
b. Kiến thức chuyên sâu
Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về bảo hiểm, các vấn đề liên quan đến chính
sách, tổ chức triển khai các chính sách về bảo hiểm, tổ chức kinh doanh bảo hiểm.
4. Yêu cầu về kỹ năng
a. Kỹ năng cứng
- Có kỹ năng và nghiệp vụ chuyên sâu về các lĩnh vực bảo hiểm; biết tổng hợp, phân
tích, đánh giá và tổ chức thực hiện các chính sách về bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội, Bảo
hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp)
- Có kỹ năng đánh giá và quản trị rủi ro, thiết kế sản phẩm, xây dựng các quy tắc về bảo
hiểm thương mại và quản trị doanh nghiệp bảo hiểm.
- Có kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề trong phạm vi chuyên môn, sáng tạo trong
công việc.
- Có bản lĩnh nghề nghiệp, có khả năng thích ứng linh hoạt trước diễn biến của thực
tiễn.
- Có khả năng cập nhật kiến thức, độc lập nghiên cứu và tự học để đáp ứng yêu cầu của
công việc.
b. Kỹ năng mềm
- Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp trong quá trình giải quyết công
việc;
- Kỹ năng tin học: Đạt trình độ về tin học theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Kinh
tế Quốc dân ban hành và công bố theo Quyết định số 77/QĐ-ĐHKTQD ngày
10/01/2014 của Hiệu trưởng trường ĐH KTQD.
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
dành cho Việt Nam (được ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ
GD&ĐT). Ngoài ra, có khả năng sử dụng tiếng Anh ngành Bảo hiểm để có thể đọc tài
liệu phục vụ học tập, nghiên cứu và có thể giao tiếp về chuyên môn với các đối tác
nước ngoài.
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5. Yêu cầu về thái độ
- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành pháp luật nhà nước.
- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: có tinh thần cầu thị, có ý
thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: có tư duy độc lập; có năng lực
tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.
6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm như: Bộ Tài Chính, Bộ
Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam. Đồng thời, có thể làm việc tại các doanh nghiệp bảo hiểm thương mại,
doanh nghiệp tái bảo hiểm; cơ quan Bảo hiểm xã hội từ trung ương đến địa phương;
Giảng viên, Nghiên cứu viên tại các Viện, Trường Đại học, Cao đẳng; tư vấn viên về
bảo hiểm.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Cử nhân đại học ngành Bảo hiểm có nền tảng kiến thức để có thể theo học các bậc học
cao hơn: thạc sỹ, tiến sỹ trong nước và quốc tế; tự học tập nâng cao trình độ về kinh tế,
tài chính, quản lý, quản trị kinh doanh, các chính sách và loại hình bảo hiểm, các chứng
chỉ nghề nghiệp quốc tế.
8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo
- Chương trình đào tạo về bảo hiểm của Viện Bảo hiểm và Tài chính Australia & New
Zealand (ANZIIF).
- Tài liệu Tổng quan về bảo hiểm phi nhân thọ của Học viện Bảo hiểm Hoàng gia Anh
(CII).
- Harriett E.Joné, JD., FLMI, ACS, AIRC; Steven R. Silver, J.D., FLMI, AFSI, ACS,
AIRC, AIAA (2011), Principles of Insurance, LOMA Education and Training, Atlanta,
Georgia.
- Etti Baranoff (2004), Risk Management and Insurance, Virginia
Commenwealth UniversityLeyh Publishing, USA.
- Các công ước và khuyến nghị của ILO về An sinh xã hội.
- Chương trình đào tạo An sinh xã hội quốc tế (dự án GIZ - CHLB Đức tài trợ).
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