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Môn học CFU

Financial tools- Công cụ tài chính 9

Econometrics- Kinh tế lượng 6

Elective course- Môn tự chọn 3

Multidimensional Data Analysis- Thống kê phân tích dữ liệu đa biến 9

Corporate Finance- Tài chính doanh nghiệp 6

Mathematic models for financial markets- Mô hình toán học cho các thị trường tài 

chính

6

Risk Theory- Lí thuyết rủi ro 9

Stochastic process for insurance and finance- Quá trình thống kê ngẫu nhiên bảo hiểm 
và tài chính 6

Financial legislation and insurance- Lập pháp tài chính và bảo hiểm 9

Demography (Advanced course) - Nhân khẩu học (khóa nâng cao) 6

Techniques of actuarial calcuations of social insurance- Kĩ thuật thống kê bảo hiểm xã 
hội

9

Techniques of actuarial calculation of insurance against damage - Kĩ thuật thống kê 
bảo hiểm nhân thọ

9

Techniques of actuarial calculation of life insurance - Kĩ thuật thống kê bảo hiểm cuộc 
sống

9

Final graduation examination- Thi cuối khóa 9


