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Môn học CFU

Informatics – Tin học cơ sở 6

Mathematics I – Toán cao cấp I 9

Elements of Statistics – Nhập môn Thống kê 9

English – Tiếng Anh 6

Financial Mathematics and Laboratory of Financial Calculation –Toán tài chính và thực hành 12

Probability calculation and laboratory of probability – Lý thuyết xác suất và thực hành 9

Mathematics II – Toán cao cấp II 9

Stochastic Process – Lý thuyết về các quá trình ngẫu nhiên 6

Enterprise Economics – Kinh tế doanh nghiệp 9

Statistic Inference and Laboratory of statistics - Suy diễn thống kê và thực hành 9

Economics and Business Management – Kinh tế học và quản trị kinh danh 6

Economics of Financial Intermediaries - Kinh tế Trung gian Tài chính 6

Advanced English/ French – Tiếng Anh/Tiếng Pháp cao cấp 6

Politic Economics  - Kinh tế chính trị học 9

Mathematics III – Toán cao cấp III 6

Data Analysis  - Phân tích xử lý dữ liệu thống kê 6

Demography – Nhân khẩu học 9

Economics and Finance of Insurance and Pensions – Kinh tế Tài chính cho Bảo hiểm và Lương hưu 6

Actuarial mathematics and laboratory of actuarial calculations - Toán ứng dụng trong đánh giá rủi ro 

tài chính và thực hành

12

2 Elective courses - Môn tự chọn 6 và 6

Theory and techniques of sample surveys – Lý thuyết và kỹ thuật lấy mẫu cho nghiên cứu, khảo sát 6

Statistics and techniques of insurance – Thống kê ứng dụng trong bảo hiểm 9


