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1. THÔNG TIN CHUNG yE CHU'€5NG TRINH DAO TAO 

Ten chuang trinh (ting Vit): Cir nhân Kê toán 

Ten chuxyng trinh (ting Anh): Accounting 

Ma ngành dào tao: 7340301 

Dan vl cp bang cAp bang: Tru*ng Dii hQc Cong nghiêp Ha Ni 

Ten van b.ng sau khi t6t nghip: Cir nhân Kê toán 

Trinh do dào tao: Dai hQc 

Thñ gian dào tao: 04 nãm 

Dan vj giâng dty: Trtrông Di h9c Cong nghip Ha Ni 

Khoa quãn l CTDT: K toán — K toán 

2. MVC  TIEU CHUJNG TR!NH 

Miic tiêu cüa chuang trinh dào tao  duçic xây dmg phü hçp vâi Tm nhIn - Sir mang - 

Mic tiêu chin hrçic cUa Trirng DH Cong nghip Ha Ni; thong thIch, phü hçip vth Tm nhIn 

- Sir mtng cüa Khoa K toán-K toán nhm bi dixOng con nguäi và phát trin nghien cru 

khoa h9c mang tInh 1rng diing dap 1rng cac nhu cu xA hOi. 

2.1. Tm nhln - Sá' mqng - Myc tiêu cI,ién lurc cüa Trwong DH Cong nghip Ha N3i 

Trix?ng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni là trithng dai  hQc cong 1p trirc thuc BO Cong 

Thucing, cO truyn thng dào tio can b khoa h9c k thut, can bO kinh th, cOng nhân k thut 

lâu di nhAt Vit Nam (tin than là Tn.r?ng Chuyên nghip Ha Ni thành 1p näm 1898 và 

Tru?lng Chuyên nghip Hãi PhOng thành 1p näm 1913) và là ca si dào tao  djnh huâng üng 

ding nhiu ngành, nhiu loai hinh, nhiu cAp trinh d. 

2.1.1. TmnhIn 

Truông Dai  hçc Cong nghip Ha NOi  là ca si dao tao  djnh hi.ràng lrng diing nhiu 

ngành, nhiu loai hinh, nhiu cAp trinh d; là trithng dai  h9c  dat  chuAn quc gia và chuAn 

quc t mt s linh virc; là trung tarn nghiên ciru 1rng ding, chuyn giao cong ngh uy tin; là 

dja chi tin cy cung cAp ngun nhân lirc chAt luqng cao cho thj trtr?mg lao dng trong nuâc và 

quôc té. 

2.1.2. Simqng 

Tru'ng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni cung cAp dch vi giáo diic, dào tao,  nghiên cüu 

khoa hçc, tu vAn, ü'ng ding va chuyn giao cOng ngh dáp üng yêu cAu cong nghip hóa - 

hin dai  hóa dAt nuOc và hi nhp quc t. 

2.1.3. Muc tiêu chiê'n litcic 
W Chiln 1w(Yc plldt triên dao 4w 
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- Xây dmg Tnx?ng Dti h9c Cong nghip tr& thành mt co sâ dào tao  chit luçmg cao 
theo djnh hirng üng dimg, nhiu nganh, nhiu loai hInh, nhi&u cp trInh d, dáp irng nhu cu 
ngun nhân 1irc chit hzqng cao cho thj tniOng lao dng trong nixâc và quc t vâi các chi tiéu 
chü yu nhu' sau: 

- Các chuong trInh dào tao duc thit k theo djnh huâng 1mg diving và this&ng xuyên 
thrçc cap nht, chun dAu ra các chixang trInh dào tao  duçc cong khai và dam bão dánh giá 
djnh hrcng duçc; 

- ft nht 10% thai Iuçng cüa mi chucmg trInh dào tao  dugc dành cho thrc tp thrc t 
va hoat dng giàng day, báo cáo chuyên d& seminar bâi các giáng viên thinh giâng, các 
chuyên gia, báo cáo viên có uy tin hoc kinh nghim thrc t trong và ngoài nrc; 

- T chlrc và quân ! dào tao  theo h9c ch tin chi vài tAt cã các chixong trInh dào tao; 

- Quy mô dào tao  chInh quy dài han  duy trI trong khoâng 30.000 — 32.000 sinh viên, 
trong do dào tao  trInh d dai  h9c chim trên 95%; ti 1 sinh viênlgiãng viên dam bào d1mg quy 
djnh cüa Nhà nuc; giãng viên CO trinh do tin sT dat  25% vao nám 2020; S chuong trmnh dao 
tao chAt 1ung cao, chuo'ng trInh lien kt dao tao,  dng cAp b.ng vOi các co s& giáo diic dai 
h9c nuc ngoài chim It nhAt 10% tng s6 chuong trInh dào tao; 

- Co It nhAt 03 chirong trinh hp tác dào tao,  trao di giãng viên, sinh viên vOi cac 
truing dai  h9c nuâc ngoài; 

- Nâng cao chAt luçing dào tao  và khão thI ting Anh theo djnh huâng ngh nghip. 

C1ikn iuic  phát trin k/wa hpc và cong ngh 

- Xây drng TnrO'ng Dai  h9c Cong nghip Ha NOi  thành trung tam nghiên cüu 1mg 
ding, chuyn giao cong ngh uy tin và tin cay, dU khã nàng tip cn và phát trin các cong 
ngh tiên tin, Ung ding vao thrc tin san xuAt và di sang xã hi cüa dAt nuâc; 

- Nâng cao tim 1irc khoa h9c vâ cOng ngh dáp 1mg yêu cAu nghiên cUu khoa hçc gän 
vOi dáo tao,  gop phn nâng cao chAt 1uçng vá phát trin dào tao.  PhAn dAu dn näm 2020, hoat 
dng khoa hçc và cong ngh mOt  s linh vi,rc dat  trInh d tiên tin, hin dai  cüa khu vi,rc và th 
giâi; 

- Dua khoa hçc và cOng ngh dóng gop tIch circ váo sr phát trin bn vüng cUa Nhà 
tnthng va sir phát trin khoa h9c và cong ngh cüa BO,  Ngành, Nhà nithc. Dong gop tIch circ 
vâo vic nâng cao vj th và thi.rong hiu cüa Trixng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni. PhAn dAu 
dn näm 2020 doanh thu tr hoat dng khoa h9c và cong ngh chim 20% thng doanh thu cüa 
toàn TriRmg. 

Chkn 1wpc phát triên co sO' v(lt c/ut, nguOn tài clu'n/i 

- Xây dmg co si 4t chAt (giang duông, phOng thI nghim, th%rc hành, thu vin, k tüc 

co Sy van hoá-th thao) cüa trung dat  tiêu chuAn TCVN 20-1985 theo huâng hin dai 

ngang tm cac nuc trong khu vrc ASEAN; 
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- Xây drng phixang an tu chü dai h9c, da dng hóa ngun thu, ph.n d.0 tang doanh 
thu tài chInh 10% mi näm; Si'r ding hçip l và hiu qua các ngun 1%rc tài chInh cho các hoat 
dng cUa Nhà trtthng, tüng buâc cãi thin nâng cao di sng cho can bO,  viên chirc và ngui 
lao dng. 

& Chién iu'ic plidt trkn nguôn nhân 1rc 

- Phát trin hçip l ngun nhân lc dáp i'rng yêu cu phát trin ca cu t chirc và các 
1mb vrc boat dng cüa Nhà tnr&ng; 

- Xây drng di ngü can b, viên chirc dam báo chit hrcing, dCi v s hicmg, dng b v 
cc cAu, có bàn linh chInh trj, phm chit dao  th'rc, 1ii sang, luo'ng tam ngh nghip, yêu ngh& 
g.n bó vói Nba trir&ng d dáp irng yêu cAu dâo tao,  nghiên cüii khoa hQc cüa Nba tnrng; 

- Quy mô di ngü dn nãrn 2020: Toàn trithng có 1800 can bO,  viên chirc, trong do có 
1500 giàng viên. Dam bão t3' l quy di giáng viênlsinh viên dat  1/20 d6i vth khi ngành k 
thut, 1/25 di vói khi ngành KT-XH; 

- V chit hxgng dôi ngü: Dn nàm 2020, s6 giáng viên dat  trInh d tiên sT là 25%, dat 
trinh do thac si là 75%, 50% giãng viên drnii 40 tui có trInh d ngoi ngi d có th tham gia 
cac chizang trinh dào tao  6 n'txâc ngoài; 100% can b quãn 1 có trInh d t1r thac si; 100% can 
b phtc vi,i có trInh d tr dai  hçc tth len, sr diing thành thao may vi tInh trong cong tác quãn 
l, nghip vi,i; 

- Xây dirng và chun hoá di ngü viên chüc và can b quãn l theo yêu cu cüa tüng 
vj trI cong tác trong truYng; 

- Xây drng chInh sách thu hut, tuyn chçn, dào tao,  bi thrOng toãn din v chuyên 
môn, nghip vi, phrong pháp sr phm, tin hçc, ngoi ng cho di ngü can b, giáng viên. 

c Chin 1wic nâng cao náng irc quãn trj Nhà trithng và dam bão chat lwçrng 

- Nâng cao nàng lirc quán trj dai  h9c theo mô hinh quán trj tiên tin, pbü hçxp vâi xu 
th Quc t; Thit 1p và áp diing h thng Dai  hçc Din t1r theo mô hmnh BPM (Business 
Process Management — Quán trj qua trInh tác nghip) vào thrc hin và quan l các hoat dng 
cüa Nhà tnr6ng; 

- Dt chun kim djnb chit 1ucng giáo diic trumg dai  h9c theo quy dlnh  cüa B Giáo 
dic và Dào tao; 

- 100% chrong trInh dào tao  duc t%r dánh giá theo chun quc gia hoc quôc té trong 
do It nht 20% duc kim djnh và cong nh.n. 

& ChiEn 1wicpIiát triên quan Iz doanh nghip và vic lam cho sinh viên 

- Tr& thành trii?mg dai  h9c cO quan h hçTp tac vâi doanh nghip và h trçi vic lam 
cho sinh viên hang du a khu vrc phIa Bc. Khng djnh hçip tác vai doanh nghip là nhan t 
tIch cçrc trong vic nâng cao chit 1ucing dào tao  cüa Nhà tnrang; 

- Phat trin quan h hçip tác vii doanh nghip theo chiu sâu, hiu qua, bn vng theo 
nguyen t&c dôi ben cüng có lçxi; 
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- Dn näm 2020, t lé sinh vien có viêc lam dat  trén 85% tai  thi dim sau khi té,t 

nghip 6 thang, 100% giãng viên giãng day chuyên ngành có hoat  dng hçp tác vth doanh 
nghip, 30% mon hçc chuyên ngành Co sr tham gia giãng dy/hiiàng dn cUa chuyên gia dn 
tr doanh nghip. 

Chiln iwicphát trin Tlzu'ong hiu và Van hóa D,i h9c Cong nghip Ha Ni 

- 100% các yu t nhn din thuong hiu duçic sir diing thng nht trong Nhà tnrOng. 
Tt Ca can ho, vien chrc và hoc sinh, sinh viên Nhà tru&ng xác djnh và giái thIch chInh xác 
nghia cac yu t nhn din thiso'ng hiu cüa tru?mg; 

- 100% can b, viên chrc va hçc sinh, sinh viên dat  các tiêu chI "Van hóa Dai  hçc 
Cong nghip Ha Ni"; 

- 100% chixcing trInh dào tao,  san phAm khoa hQc cong ngh, thành tIch trong các hoat 
dng cüa Nhà tnx6ng duçic thông tin va truyn thông rng rAi tOi khách hang và các ben quan 
tam. Website thông tin cUa Nhà truOng nm trong top 500 website duçxc truy cp nhiu nhit 
VietNam; 

- 60% doanh nghip có quan h thithng xuyên vói Nhà truäng dixçc l.y kin dánh 
giá v chit hxçng dào tao  và uy tin thu'ang hiu Nhà truô'ng. 15% sinh viên t6t nghip duc 
1y ' kin dánh giá v ch& 1uçing các hoat dng cüa Nhà trithng. 

Chién iu'9c plidt trkn hip Mc quJc tl 

- Tip cn và bt kjp trInh dO,  chun mrc giáo di,ic tiên tin cUa khu vrc và th gió'i, 

qua do tip nh.n, chia sê tài nguyen va kinh nghirn phát trin, hçp tác dáo tao  và nghiên cii'u 

khoa h9c. Tip tic ma rOng quan h Quc t hin có; 

- Co quan h hçp tác Quc t v dào tao  và nghién ciiru khoa hc cong ngh vó'i các 

nuàc trong khu virc va các nxâc có nn giáo dic và dào tao,  khoa h9c và cOng ngh tiên tiên 

trên th giâi; 

- Huy dng su gi1p da, h trq cüa các t chüc, trung dai  h9c Quc t phiic v%1 cong 

tác dào tao  và NCKH, nhm tang cisng ngun hrc ca sâ 4t chit và hçc b6ng cho hçc sinh, 

sinh viên; Phát huy tim näng cüa Nba tn.r?mg v hcip tác Quc t trong hoat  dng dào tao, 

nghiên ciiru khoa h9c va chuyn giao cong ngh; 

- Mi näm có tü 1-2 nhim vi hçrp tác Quc t v khoa hc va Cong ngh. 

H théng giá trj c& 1i: Kiên djnh - Khoa hoc- Khách hang - 1(5' ngh - Kt ni - Khác 

bit - K5' cllong - Khách quan. 

2.2. Tim nhln - Sá' ming — C'hkn iuic phát triiz cüa Khoa Id todn-Kilm loan 

2.2.1. Tm nhln 

Trâ thaim mOt  trung tam nghiên cüu va dào tao  ngun nhân 1%rc hang du trong lTnh vrc 

K toán, kirn toán cüa Vit Nam, ngang tm vài các tnthng Dai  hQc uy tin trong nuOc theo 

djnh hi.ràng rng diing. 

2.2.2. S mqng 



Cung cp ngun nhân 1rc có trInh do chuyên mon cao, dy dU k5 näng ngh nghip d 
thuc hin duçic cong tác vn hành, quãn 1 quy trInh san xut, tu v.n và ..., nghiên ciru khoa 
hçc và chuyn giao cong ngh trong linh virc k toán, kim toán. 

2.2.3. Chiê'n hrçrc phát trie2n 

Trên Co sâ chin 1uçc phát trin cia TriiOng Dai  hçc Cong nghip Ha Ni, Khoa K 
toán-Kim toán, xây dung chin 1uçc ci th nhu sau: 

- Day và h9c theo phuang pháp tIch circ; 

- Phát trin chucng trmnh dào tao  tip cn theo tiêu chun quc gia, tin tâi theo chun 
quc t theo huâng ngh nghip 

- Dánh giá va phát trin các hoat  dng dào tao  tip cn theo tiêu chun quc gia, tin 
tó'i theo chun quc tê; 

- ChuAn hóa giáo trInh giàng day; 

- Không ngrng nâng cao näng 1irc giãng viên va can b quân 1; 

- Xây drng môi tri.rông h9c tsp, giãng dy va NCKH t6t cho giãng viên và sinh viên; 

- Dy rnanh hoat ding NCKH theo ht.rng irng diing thc tin san xut; 

- Gn kt hoat  dng dào tao  vói th?c t san xut tai  doanh nghip; 

- Dy manh  tham gia các ti chirc ngh nghip trong nuâc nhu VACPA và th chirc 
ngh nghip Quc t nhu ACCA, ICAEW; 

Tang cuO'ng irng diving CNTT trong hott dng giâng day, nãng dn tr 1 hpc phin to 
chrc day  kt  h?p,  giãng trrc tuyên. 

2.3. Tthn nhIn - Sá rnlng - chkn iupc phát triii cáa Khoa KI todn-KE toán 

2.3.1. Támnhin 

Trô' thành mt trung tam nghiên ciIru va dào tao  ngun nhân 1irc hang du trong linh virc 

K toán, K toán, Phân tIch kinh doanh cüa Vit Nam, ngang tm vOi các truO'ng Dai  h9c uy 

tin trong nuOc theo djnh huâng irng ding. 

2.3.2, S mQng 

Cung cp ngun nhan 1irc cO trInh d chuyên mon cao, dy dU k5 näng ngh nghip d 
thrc hin duçc cOng tác nghip vi, quãn 1 kinh doanh, tu vn, nghién ciru khoa hc và 
chuyn giao cong ngh trong linh virc k toán, K toán, phân tIch kinh doanh 

2.3.3. Chin lu'çrcphát trie2n 

- Dy vâ hçc theo phuong pháp tIch c1rc; 

- Phát trin chisong trInh dào tao  tip cn theo tiêu chun quc gia, tin tâi theo chun 

quc t theo hrn9ng ngh nghip 

- Dánh giá va phát trin các hoat  dng dào tao  tip cn theo tiêu chun quc gia, tin 

tOi theo chun quc t; 
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- Chun hóa giáo trmnh giãng day; 

- Không ngrng nâng cao näng lirc giáng viên và can bO quân 1; 

- Xây dirng môi tnrng h9c tap,  giãng dy và NCKH t& cho giãng viên và sinh viên; 

- Dy manh  hoat dng NCKH theo huâng t'rng diing thirc tin san xut; 

- Gn k& hoat  dng ctào tao  vâi thirc t san xuAt tai  doanh nghip; 

- Dy mtnh tham gia cac ti chi'rc ngh nghip trong nuâc nhu VACPA và t chirc 

ngh nghip Quc t nhu' ACCA, ICAEW và các doanh nghip Cong ngh; 

- Tang clr&ng üng diing CNTT trong boat  dng giãng day, tang tr 1 hçc ph.n t chiic 

dy k& hçp, giáng tr1rc tuyn. 

Triêt 1j giáo dye: "Gido dye loan din, vi sr p/idE lrin bn vfrng và Izi nhp" 

2.4. Myc lieu cüa chuv'ng trinh 
Chixang trinh dào tao  ngành K toán dixçc thit k vói muc tiêu dào tao  nhu sau: 

2.4.1. Myc tiêu chung 

- Dào tao  và cung cp ngun nhân hxc dáp üng nhu cu xA hi, bi duOng nhân tài; Nghiên 

cüu khoa hoc, Ung diing va theo hi.râng ngh nghip nhm dáp ü'ng yêu c.0 phát trin kinh 

t, xà hi, dam bào quc phông, an ninh và hi nhtp quc t; 

- Dào tao ngixi hoc có phm chit chmnh trj, dao  dc; Co kin thc co sâ và chuyên mon 

vftng yang, Co näng hrc thijc hành ngh nghip, näng lirc nghien cü'u, CO khã näng thng hçip, 

phân tIch d giãi quyt nh€tng vn d lien quan dn k toán, tài chInh trong doanh nghip, 

cung cAp djch vi k toán, kirn toán, tài chInh, thug; Co trách nhim ngh nghip, thIch nghi 

vOi môi tru?ng lam vic, CO khá näng tir h9c d thIch Ung vâi sir phát triên không ngi1ng cüa 

khoa h9c cong ngh và môi tnthng kinb doanh. 

2.4.2. Muc lieu cu thé 

Sau khi hoàn thành khóa h9c, sinh viên tt nghip có kin thCrc, k5 näng và phAm 
chAt/thai do: 

MT1: Co hiu bitt v chInh trj, xã hi; Co các kin thirc ca bàn trong linh virc khoa h9c 

kinh t phü hp vài chuyên nganh du'çc dào tao  d dong gop hftu hiu vào sr phát triên bn 

vüng cüa xã hôi, cong dng; 

MT2: Co kin thüc ca bàn v toán hQc, thng kê là co sâ nn tang cho vic tip thu cac 

kin thirc giáo diic chuyên nghip và khã näng h9c tp a trInh d cao han; 

MT3: Co hiu bitt chuyên sâu v kin thi'rc ca sa ngành k toán (nhu kinh t hoc, 

marketing, thng kê, tài chInh, pháp Iut kinh doanh...), tao  diu kin thu.n li cho vic hçc 
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tp các mon chuyén nganh, nghiên cru chuyên sâu, tip c.n d dàng vâi các thay di cüa mô 

hInh quãn 1 và mOi tnrâng kinh doanh; 

MT4: Co kin thrc chuyên ngành dáp irng duoc nhu cu cüa xâ hi v Iinh virc k toán, 

kim toán, tài chInh, thug; T chirc, thirc hin cong tác k toán cüa các doanh nghip; K 

toán trong don vj cOng; Co khã näng 1p va phân tIch báo cáo tài chInh, 1p k hoach tài 

chInh, quyt toán thu, tix vn va quãn 1 hiu qua hoat dng kinh doanh trong doanh nghip 

MT5: Co k5 näng ngh nghip, giao tip, lam vic nhóm dü d lam vic trong môi lnrO'ng kinh 

doanh näng dng và hOi  nhtp qu6c t; Co tinh thAn trách nhim cao trong cOng vic. 

MT6: Co näng lrc hInh thành tu0ng, thit k, trin khai và 4n hành trong bi cãnh 

canh tranh và hi nhp quc t. 

3. CHUAN DAU i& 

Sinh vien tt nghip ngành K toán dat  dixgc nhüng chuAn dAu ra sau: 

SOI - Co khá näng giãi quyt duçic các bài toán co bàn lien quan den mô hInh toán, xác 
suit th6ng kê và kinh t luçmg trong linh vxc kinh t - k toán, K toán - tài chInh 

S02 - Co khá nãng thão Iu.n duçc các vAn d v 1 1un chInh trj, khoa hçc kinh t - xa 
hi; Sr dtng ngoai ngti a trInh d trung cp b.c 3/6 (tuong ing vOi Bi khung Châu Au). 

S03 - Co khá nàng vn diing duçic cac kin thirc co bàn thuc khi kin thirc Co sâ ngành 
(kinh t hçc, marketing, thông kê, tài chInh, pháp 1u.t trong kinh doanh) và chuyên ngành (K 
toán tài chInh, k toán quãn trj, K toán va thu) vao vic ti chirc, thi;rc hin nghip vi;i k toán 
trong doanh nghip. 

SO4 - Co khã nang 1p lun và giãi quyt duçc cac vAn d khi 4n diing lust k toán, 
chuAn muc k toán, ch d k toán Vit Nam va chuAn mi;rc k toán quc t. 

S05 - Co khã nãng cung cp và tu vAn cho nba quãn l các thông tin k toán tài chInh, k 
toán quãn trj, phân tIch hoat dng kinh doanh, tài chfnh doanh nghip, thu và K toán trong 
doanh nghip. 

S06 - Co khã nàng giao tip hiu qua trong qua trinh thrc hin cOng vic nhix: k näng 
thuyt trInh, phãn bin, k näng lam vic theo nhóm và giài quyk mi quan h trong nhóm d 
thixc hiên dixoc các muc tiêu cia d ra. 

S07 - Co khã nàng hInh thành tu duy bao quát h thng k toán trong doanh nghip, xác 
djnh duçc nhim vii trQng tam, thir tu mi tiên, vAn d nay sinh và tuong tác giüa các b pn 
trong doanh nghip, ti'r do dua ra các phuong an ti u'u. 

S08 - Co khá näng hinh thành và thi;rc hin dugc dirc tfnh cá nhân, ngh nghip nhu: kiên 

trI, linh hoat  trong cOng vic, chAp nhn duong dAu rüi ro; giai quyt vAn d mt cách sang 
tao; tu dánh giá va có thirc tu hoc tap, rèn Iuyn su& dôi; t chirc hoat dng nhóm phii hçp 
vâi cong vic. 

S09 - Nhn bit và thirc hin duçic các trách nhim dao  duirc và ngh nghip. 
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SOlO - Co näng lvc hInh thành tir&ng, thit k, trin khai và vn hành trong bi cành 
canh tranh và hi nhp quc t. 

Bang 1. Ma trin  tIch hçtp mic lieu và chuin diu ra cáa chwong trinh 

TT A Chuan dau ra Muc tiêu dào tao 
MT1 MT2 MT3 MT4 MTS MT6 

a 

Co khá nãng giái quyt duçc các bài toán Ca 
bàn lien quan den rno hInh toán, xac suât 
thông kê và kinh tê hrçing trong 1mb virc 
kinh tê - kê toán, kiêm toán - tài chInh 

b.  

Co khã näng thão 1un dixçic các van de ye i 
luân chInh tn, khoa hoc kinh té - xä hôi; Khã 
nãng giao tiêp hiu qua bang tiêng Anh i 
trInh d ngoai ng& bc 3 theo khung näng 
1irc ngoi ngü 6 bac. 

III 

c.  

Co khã näng vn diving duçic các kiên thirc ca 
bàn thuc khôi kiên thirc co sâ ngành (kinh 
tê hQc, marketing, thông kê, tai chInh, pháp 
luât trong kinh doanh) và chuyên nganh (Kê 
toán tài chInh, kê toán quãn trj, kiêm toán và 
thuê) vào vic to chrc, thirc hin nghip vi 
kê toán trong doanh nghip. 

x x 

d 

CO khã näng 1p 1un và giãi quyêt dixçc các 
van dê khi vn d%Jng 1ut kê toán, chuân mijc 
kê toán, chê do ké toán Vit Nam và chuân 
mirc kê toán quOc tê. 

e.  

CO khã näng cung cap và tu van cho nhà 
quãn l các thông tin kê toán tài chInh, kê 
toán quãn trj, phân tIch hot dng kinh 
doanh, tài chInh doanh nghip, thuê và kiêm 
toán trong doanh nhip 

I1 I4 

f.  

CO kha näng giao tiêp hiu qua trong qua trInh 
thirc hin cong vic nhi.r: k5 näng thuyêt trInh, 
phãn bin, k5 näng lam viêc theo nhóm và giai 
quyêt rnOi quan h trong nhOm dê thirc hin 
duac cac muc tiêu dâ dê ra. 

Fil III 

g.  

Co kha näng hinh thãnh tu duy bao quát h 
thông kê toán trong doanh nghip, xác djnh dtxçic 
nhim vi tr9ng tam, thCr tu u'u tiên, van dê nay 
sinh và tuung tác giüa cac b phin trong doanh 
nghip, tCr dO dua ra các phixcmg an tOi i.ru. 

12 

h.  

CO khã näng hInh thành và thrc hin dtrçic 
dirc tmnh ca nhân, nghê nghip nhu: kiên tn, 
linh hoat trong cong vic, chap nhn duang 
dâu rUi ro; giãi quyêt van dê mt cách sang 
tto; tir dánh giá Va có thi'rc tir h9c tip, rèn 
luyn suôt di; tO chirc hot dng nhóm phü 
hqp vOi cong viêc 

x x 

Nhn thirc và thrc hin duçic các trách 
nhim do d(rc và nghê nghip. 

>< < 
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TT Chun dãu ra Muc tiêu dào tao 
MT1 MT2 MT3 MT4 MTS MT6 

Co näng lrc hInh thành tithng, thi& k, trin 
khai va van hành h thông kê toán, h thng 
kim soát ni b cüa doanh nghip trong bôi 
cãiih cinh tranh và hi nhp quôc tê. 

ChuAn d.0 ra dóng vai trO quan trong cho vic phát trin va dánh giá chuong trInh dão 
tao. Các chi báo dánh giá cüa trng chun du ra duçc dUng lam tham chiu d dánh giá chun 
dAu ra cUa chuong trinh. 

4. V TRi VIC LAM 

Sau khi tt nghip chixo'ng trinh dào tao,  ngu?i hQc có th lam vic tot tai  các vj trI sau: 

- K toán tng hçip, k toán các phn hành (k toán tin, k toán tài san c djnh, k toán 

hang tn kho,..) trong phông k toán cUa tht ca các loai hInh doanh nghip; 

- Nhân sir cho các cong ty hành ngh djch vi k toán, kim toán; 

- Chuyên viên b phn kim toán ni b cUa các tp doãn, tang cong ty, ngan hang thuo'ng a; 

- Kim soát viên, thanh tra viên, k toán viên trong các ckm vj công; 

- Chuyên viên phii trách cong tác tài chInh trong cac don vj; 

- Chuyên viên trong các Co quan quán 1' boat  dng k toán, kim toán cUa Nhà nuOc; 

- Nghiên cru vien trong các vin nghien ciru, Giãng viên giãng dy trong các Co sâ dào 

tao khi ngành kinh doanh - quán 1', ngành k toán, kim toán 

5. THÔNG TIN TUYEN SINH, QUY TRINH DAO TiO vA DIEU KIN TOT NGHIP 

5.1. Thông tin tuyn sin/i 
- Quy chê tuyên sinh: Theo quy ché tuyên sinh dii h9c chInh quy cUa B GD&DT, 

c.p nhit tai http://tuvensinh.haui.edu.vn. 

- VUng tuyn sinh: tuyn sinh trong cã nixic. 

- Di tucing tuyn sinh: Tt Ca thI sinh d tt nghip THPT hoc tuong duo'ng. 

- Phuong thirc tuyên sinh: 

T hcp xét tuyn: 

+ Khi AOO (Toán, L, Hóa) 

+ Kh,i D07 (loan, Hóa, Anh) 

+ Khi DO 1 (Toán, Van, Anh) 

5.2. Quy trIn/i dào 4i0 
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- Quy ch dào tao  sir diing là quy ch dào tao  theo hçc ch tin chi, tao  diu kin d 
sinh viên tich circ, chU dng thIch üng vth quy trInh dào tao  d  dat  dixçc nhftng kt qua t6t 
nht trong h9c ttp, rèn luyn. 

- Chi.iang trInh dào tao  duc thit k 8 hçc k' tuo'ng irng vâi 4 näm hçc, gm 148,5 tin 
chi. Trong do th&i gian hc tp chInE thüc 4 nam va th?yi gian hçc tp ti da 6 näm. 

- Mi näm hoc duçc chia thành 2 hçc kS'  chInh khoáng 15 tun h9c, 2 tun thi, 1 tuân 
dir trft và 1-2 h9c kS'  phi khoãng 10 tun. 

5.3. Diêu k4n xét và cong nhçIn t6t nghip 

Nhüng sinh viên có dü diu kin sau thi thrçic xét t& nghip: 

- Cho dn th?ñ dim xét t& nghip, khong bj truy ciru trách nhirn hInh st, hoc không 
dang trong thai gian bj k' !u.t ô mirc dInh chi hçc tsp; 

- TIch lüy dü s h9c phn và khi hrcng cüa chi.rang trInh dào tao; 

- Dim trung bInh chung tich lüy cüa toàn khOa hçc dat  tr 2,0 trâ len; 

- Co chi'rng chi giáo diic quc phOng an ninh và giáo dic th chit; 

- Dat chun du ra v ngoai ngtt; 

- Dat chun dAu ra v& cong ngh thông tin; 

Sinh viên dü diu kin xét tEt nghip dirqc Khoa tng hçip và gri d xutt v PhOng 
Dào tao,  d trinh HOi  dng xét cOng nhn t& nghip. 

6. DQI NGU VA C sO VAT CHAT PHUC VJ GIANG DY 

Khoa K toán-K toán bao gm 04 b mOn: BO mon K toán; BO mon K toán doanh 
nghip; B mon K toán cong và Bô mon He thng thông tin k toán. 

Khoa K toán-K toán hin tai  dang quàn 1 09 phOng thi nghim chuyên ngành phiic 
vu cho hgc tp va nghiên ciru khoa hc cUa giãng vien va sinh viên. Các phOng thI nghim và 
thit bj duçc phân cOng quãn l' bâi các B mon K toán; B mon K toán doanh nghip; Bô 
mon K toán cong và Bô mon H thng thông tin k toán. 

Bang 3. Thông kê phOng thI nghim chuyên ngành 

TT Ten phông thi nghim Vj trI 

1 PhOng thuc hành K toán, K toán 1 205/B3 

2 PhOng thrc hành K toán, K toán 2 206/B3 

3 PhOng thirc hành K toán, K toán 3 2071B3 

4 PhOng thirc hành K toán, K toán 4 305/B3 

5 PhOng thirc hành K toán, K toán 5 306/B3 

6 PhOng thirc hành K toán, K toán 6 307/B3 
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CIIUAN DAU RA OANH ciA 
L)anh glO Khoa dOo 

tao 
Tm in, sir 

mang 

z 

Mictêu 
chu ong u n h 

)anh ght chiro'ng 
trinh 

4 
Chu n &!u 

chuong ui ii Ii C
H

U
O

G
 rR

%
M

  

ChiCin dan ía 
non hoc 

DOnh giO mOn hoC 

iii 

• +) cuo'ng mon hoc 

• Phirong phap ghng day 

• Hoot dng h9c tOp 

• COng ci (lOnh giO 

TT Ten phông thI nghim Vj trI 

7 Phông HOi  thão Tng 3 trung tam thông tin thu vin khu B 

8 PhOng sinh hoat chuyên môn, hpc thut 1 05/B3 

9 PhOng thixc hành K toán, K toán 7 Phông 201/HOi trtixng 

Các phông thI nghim chuyên ngành duc du tu các thit bj và mô hinh hin dai,  gân 
vOi thirc t ngoài doanh nghip, dáp üng nhu c.0 dào tao  ngânh K toán. 

7. CHIEN LIXQC GIANG DALY VA HQC ThP 

Chin 1uc giãng day  và h9c tp cüa K toán-K toán tip cn dra trên chun dâu ra, ô 
c.p d chuang trInh, tir chun du ra mong doi cüa chuong trinh dào tao,  thit k chun du 
ra cAp d CTDT, thit k chuAn du ra cAp d hçc phn. Dira trên chuAn du ra nay xây dirng 
k hoach giâng day, tin trInh giàng day:  d cuang mon hoc, phuang pháp giãng day, phuang 
pháp hçc tp và các cOng ci dánh giá. Sau khi két thüc hçc phn tin hãnh dánh giá mon hçc 
va tin dn dánh giá chuong trInh d tin hành cãi tin chuAn du ra chuong trInh. 

Hlnh 1. Mo là liEp cin gido dic da lrên chun dEu ra cüa Khoa KE loan - KE bàn 

7.1. Ghun bj cüa giãng viên 
Giãng viên giãng day chuong trInh nganh K toán c&n trang bj nhüng kinh nghim day 

hoc khác nhau: 

- Nâm rO thông tin lap hc ma mInh dang giãng day (lap hc có 1 thuyt hay thirc 
hành; mOn hc bt buc, mon hc tir chn hay mOn hc thay th t6t nghip); 

- Nm rO kiu day hc (day hc lien mOn, dy hc trirc tuyn hay day hçc tIch hp); 

- Hiu rO sinh vien cüa mInh (sinh viên nãm nhAt, nm hai, nm ba hay näm cui dai hoc); 

- Hiu rO v chInh sách trong hc tip; 

7.2. Các ph u'ong phap/chiln luiic  dqy /19c 

- Phuong pháp thIch nghi vai nguñ hoc, dt trQng tam ô ngrè'i hoc; 
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- Thay di each thirc hot dng dy va hçc cia GV và SV: Ngtthi hçc c.n nghT nhiu 
han, lam nhiu han, thão 1un nhiu han, vth trng thai thoái mái, hirng thu han, trong mi 
quan h than thin dan chü d thirc hin t6t miic tiêu dào tao; 

- Các phirong pháp duçrc sü diing chü yu: giáng day tWc  tip, giáng dy gián tiép, 
hçc tp trái nghim, giãng day tuang tác, va h9c tp dc lap. 

- Danh sách chin krçic giãng day và phiiang pháp giáng day sr diing trong chuang 
trInh dào tao  dugc mô tã nhu bang 4. 
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Bang 4. Chili, !wçtc và phdt triln giáng dqy 

•Chin ltrçrc giãng dy Mo tã Phiroiig pháp giãng dy 

Giãng dy trirc tip Da s các h9c phn I thuyt duçic 

day theo phircing pháp thuyt trInh, 

thuyt giâng, vtn dáp, dt câu hôi 

gçii , giao bài tp v nhà, kim tra 

khã näng tir h9c cüa sinh viên thông 

qua bái tsp, thäo 1un nhóm, 

seminar 

Thuyt giáng; Bãi hçc; 

Câu hôi gçii , ch.n doán 

TrInh din mu, Luyn 

tp và thirc hânh 

Giáng dy gián tip MOt s6 h9c phn giâng day gián tip 

không có sir can thip rô rang cüa 

giâng viên nhu thrc tp tt nghip, 

khóa 1u.n t& nghip 

Yéu cAu; Giái quyt vn 

d; Nghiên cüu tInh 

hung; Xây drng tthng 

Hçc tp trâi nghim Các mon hçc co bàn duçic thrc hành 

a cac phOng thrc hành, thI nghip, 

các hçc phn ca sa ngành và chuyên 

ngành có thirc hành tai  phông thirc 

hành trài nghim thirc t và thrc 

hành trên các irng diing thrc tin. 

Mo phóng; Thirc hành 

thirc t. 

Giãng dy tuGng tác Duçc thirc hin hu ht trong các 

mOn hçc cña chuung trInh dào tao.  

Sinh viên thão luan  nhóm, thuyt 

trInh, thirc t tM nghip, khóa luetn 

tt nghip 

Tranh 1un; Thão 1un; 

Giãi quyt vn d; Dng 

nào 

Hc tp dc Ip Hoat dng thirc t tM nghip, hoat 
dng tix h9c, khóa 1un tOt nghip 

Ké hoach cá nhân; K 

hoach nghiên ciu 

7.3. Cãi uI,,, nâng cao cli It lwçrng  d(zy h9c 

- Chrnmg trInh dào tao  dxçc rà soát ctjnh k' 2 nämll 1n theo hisOng diu chinh dáp 

üng duçc nhu cu cüa nguâi h9c và các ben CO lien quan; 

- CO nhiu hinh thirc h trg sinh vién trong nhim vii rèn 1uyn dao  dirc, tác phong và 

k5 näng; 
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tig (hI\ ' : ic 

I 1 iio (I tIC 

PIiuoiii )IIa) '2IaIIL dw 

IVIÔI trot!. va tz1i Iitu hQC 
tap Dánl; giá sinh 

( tuin tIIii 
ra c h utrrlg 

( . a Iii. Ill) cy 's cing hang 

Phircing phap dánh gilt 

- Hang kS'  các BO mon xây dirng k hoach dir giO cüa GV dc bit là GV tré d trao 
di chia sé kin thüc, phixcrng pháp giãng dy nâng cao näng hrc GV; 

- Thithng xuyên ly kin phán hi cüa sinh viên v phAm chit, tài näng, dao  dirc và 
tác phong cüa GV; 

- Thix?mg xuyen ly kin cUa các ben lien quan v nhu cu si:r diing ngi.thi hçc sau 
khi t& nghip. 

8. PHUJNG PHAP KIEM TRA DANH GIA 

8.1. Quy trinh dánh giá 
Phuang pháp dánh giá sinh viên dira trên chun du ra cp hc phin c s6 và các hçc 

phAn chuyên ngành, chu.n du ra cp h9c phn phãn ánh mrc d dt dtrc cüa chu.n du ra 

cAp CTDT ngành K toán. Vic dánh giá nay phài dam bâo tinh giá trj, tin tithng và cOng 

bang. Dánh giá sinh viên bao gm thi du vào, kháo sat sinh viên v mon hçc giia k5' và dánh 

giá tng th cui kS'.  Các phuong pháp dãnh giá bao gm: trc nghim khách quan nhik 1ra 

ch9n, bài kirn tra ng&n, báo cáo thirc t t& nghip, khóa lun tt nghip, kim tra thirc hành, 

phân tIch tinh hung. ChuAn dánh giá có th dira vào các rubrics mon hpc. Vic cho dim, 

phãn hi cUa giáng viên, sinh viên duçrc th?c hin theo quy trInh (Hinh 2). 

Chuiin dotn, thôn 
tlarang và tong the 

Cho diem, phan hôi vlt 
phtc khlto 

Hmnh 2. Quy trinh giãng diy h9c 41p và dan/i giá sinh viên 

8.2. Thnlz Iliac, 1r9ng s6 và lieu clii' dánh giá 

Quy djnh cit th trong D crnrng chi tit hçc phtn 

8.3. Rubric dan/i giá chun du ra cáa clurong trinh 

Huâng dn ci th trong D cuorng chi tit h9c phin 
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9. NO! DUNG CHUNG TR!NH 

Cu triic chixong trInh dam bào sir sp xp hp l, cn b&ng a tirng hc k' cüa nm 

hçc và trng kh6i kin thrc. Chuong trInh b trI các mon h9c tü cor bàn den nâng cao nhm 

dam bão kin thi.rc duc lien tuc, muc d tang dn va dü thai gian tIch luy kin thrc, rèn 

luyn k nàng, dao  dirc, thai ct cn thit d lam vic. Dng thai chuong trInh cflng dixçc thit 

k bão dam tInh chuyên sâu cho tirng linh vrc chuyên ngành và có khã näng ma rng cho 

nhiu chuyên ngành khác nhau. 

Ni dung chrnng trInh bao gm các khi kin thirc Co bàn, co s0, chuyên ngành t& 

nghiêp có müc d tang dn duçc giàng dy trong các mon h9c, dng thôri giüp nguai h9c nâng 

cao them các k näng mm, k5 näng tin h9c, ngoi ngt,... rèn luyn dirgc tác phong, kr 1ut, 

an toàn lao dng khi lam vic. Chuong trInh cüng dam bào tInh linh hoat giüp nguai h9c có 

th chuyn dii sang các ngành hc khác a näm thir nh.t, nàm thir hai hoc hçc cüng lüc nhiu 

chuong trInh. 

9.1 Khii iu'ing kiin tIuc toàn khóa 

Tong s tin chi phãi tIch luy 148,5 tin chi 

Khi lu'çrng h9c tp Tong s 
S tin chi 

Ty Iê (%) 
LT TH/ TN TLIBTL/DA/TT 

Kin thirc Giáo dic dai 
cucYng 

46,5 40 6,5 0 3 1.3% 

Kin thrc Co sâ ngành 50 45 4 1 33.7% 
Kin thirc Chuyên 
ngành 

37 32 5 0 24.9% 

Kin thüc tt nghip 15 0 0 15 10.1% 
Tong cong 143 117 15,5 16 100.0% 

9.2 Ni dung cl,wo'ng trinh 

ST 
T 

Ma h9c 
phn 

Ten h9c phn S tin chi Hçc 
k)' 

Kiu 
hçc 

phân 

H9c phân (theo 
ma) 

Tiên 
quyt 

Hçc trirórc Tong LT TH/ 
TN 

BTL 
/DA 

I. MEN THC GIAO DUC BA! C1JNG 

1.1 Ngoài khung 20 Co tij ch9n 

1.2 Ly 1un chInh trl 11 Bt buc 

1 LP6OIO Trit hoc Mác-Lênin 3 3 0 0 1 
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ST 
T 

Ma hoc 
phãn 

Ten h9c phn S tin chi Hçc 
k 

Kiu 
hQc 

phân 

Hçc phn (theo 
ma) 

Tong LT Till 
TN 

BTL 
/DA 

Tiên 
quyêt 

Hçc trithc 

2 LP6011 KinhtchInhtri 
Mác-Lênin 

2 I 0 0 2 LP6OIO 

3 [P6012 CIiUnghiaxahi 
khoa hoc 

2 1 0 0 3 [P6011 

4 LP6O 13 Ljch sCr Dáng Cong 
san Viêt Narn 

2 1 0 0 3 [P6004 [P6004 

5 [P6004 Ttruràng H ChI 
Minh 

2 1 0 0 4 LP6013 [P6013 

1.3 Khoa hoc xã hôi và nhân vAn 14 Co tip' 
chQn 

Kin thfrc bt buôc 4 4 0 0 

I AA603 1 Nhp mon K toAn, 
Kiêm toán 

2 1 0 0 1 

2 LP6003 Pháp Iut dai  cu'ong 2 1 0 0 4 [P6011 

TcNN 10 10 0 0 

I FL6345 Ting Anti Thu'oiig 
mai I 

5 5 0 0 5 

2 FL6335 Ting Han 1 5 5 0 0 5 FL6289 

3 FL6337 Ting Nht 1 5 5 0 0 5 FL6295 

4 FL6339 Ting Trung 1 5 5 0 0 5 FL6284 

5 FL6346 Ting Anti Thuoiig 
mai 2 

5 5 0 0 6 

6 FL6336 Ting Han 2 5 5 0 0 6 FL6335 

7 FL6338 Ting Nht 2 5 5 0 0 6 FL6295 

8 FL6340 Ting Trung 2 5 5 0 0 6 FL6285 

1.4 Khoa hoc ttr nhiên - Ton hoc 
- Tin hoc 

9 Co tu' 
chon 

Kin thü'c bt buôc 6 6 0 0 

1 BS6010 GiáitIch 2 1 0 0 1 

2 BS6009 Dai sé tuy&1 tInh. 2 1 0 0 2 BS6OIO 
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ST 
T 

Ma hoc 
phân 

Ten h9c phn S tin chi Hçc 
k 

Kiu 
hoc 

phân 

Hçc phân (theo 
mA) 

Tong LT Till 
TN 

BTL 
/DA 

Tiên 
quyt 

H9c trwO'c 

3 BS6012 Lthuytxácsut 2 1 0 0 3 BS6OIO 

TcKT1 3 3 0 0 

1 BS6O1I Kinht!u'qng 3 3 0 0 4 

2 BS6013 Mo hInh toán 3 3 0 0 4 BS6009, 
BS6OIO 

1.5 Giio (1u the chIt 4 Co t' 
chçn 

Kiên thuc bat buôc 0 0 0 0 

TcGDTC 4 4 0 0 

1 PE6027 Bóngdal 1 0 1 0 

2 PE6028 Bong da2 1 0 1 0 1 

3 PE6033 Bong ném 1 1 0 1 0 1 

4 PE6034 Bong ném 2 1 0 1 0 1 

5 PE603 I Cu may i 1 0 1 0 1 

6 PE6032 Cu may 2 1 0 I 0 1 

7 PE6029 Dá cu 1 1 0 1 0 1 

8 PE6030 Dácu2 1 0 1 0 1 

9 PE6035 Futsal I I 0 1 0 

10 PE6036 Futsal 2 1 0 1 0 1 

Ii PE6019 Tennis 1 1 0 1 0 1 

12 PE6020 Tennis 2 1 0 1 0 1 

13 PE6001 Aerobic 1 1 0 1 0 3 

14 PE6005 Boi 1 1 0 1 0 3 

15 PE6017 Bong bàn! 1 0 1 0 3 

16 PE6003 Bong chuyii 1 1 0 1 0 3 

17 PE6021 Bongr 1 1 0 1 0 3 

19 



ST 
T 

Ma h9c 
phãn 

Ten hc phân S tin chi HQc 
k' 

Kiu 
hçc 

phân 

Hçc phn (theo 
ma) 

Tong LT Til/ 
TN 

BTL 
/DA 

Tiên 
quyêt 

HQc tru*c 

18 PE6025 Cu lông 1 1 0 1 0 3 

19 PE6O1I Karate 1 1 0 1 0 3 

20 PE6013 Khiêu vi 1 1 0 1 0 3 

21 PE6015 Pencak Silat 1 1 0 1 0 3 

22 PE6002 Aerobic 2 1 0 1 0 4 

23 PE6006 Boi 2 1 0 1 0 4 

24 PE6018 Bongban2 1 0 1 0 4 

25 PE6004 Bongchuyn2 1 0 1 0 4 

26 PE6022 Bong rô 2 1 0 1 0 4 

27 PE6026 Cu lông 2 1 0 1 0 4 

28 PE6012 Karate 2 1 0 1 0 4 

29 PE6014 Khiêuvü2 1 0 1 0 4 

30 PE6016 PencakSilat2 1 0 1 0 4 

1.6 Giáo dc quc phong an ninh 8.5 Bt 
buôc 

I DC6005 Cong tác quc phông 
và an ninh 

2 1 0 0 1 

2 DC6004 Duô'ng 1i quc 
phông và an ninh cüa 
Dâng Cong san Vit 
Narn 

3 3 0 0 

3 DC6007 K9 thut c1iindu 
bôbinhvàchiên 
thut 

2 0 1 0 

4 DC6006 Quãn sir chung 1.5 1 0.50 0 1 

II. MEN TH15C GIAO DUC CHUYEN NGH1P 

11.1 Kien thu'c CO SO' 50 Co tu 
ch9n 

Kiên thüc bt buôc 41 41 0 0 
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ST 
T 

Ma h9c 
phân 

Ten h9c phân S tIn chi Hçc 
k)' 

Kiu 
h9c 

phân 

Hqc phân (theo 
mA) 

Tong LT TH/ 
TN 

BTL 
/DA 

Tiên 
quyt 

H9c triroc 

I BM6021 Kinh t hoc vi mô 3 3 0 0 2 

2 BM6046 Phu'ong pháp nghiên 
cIru khoa hoc 

3 3 0 0 2 

3 BM6057 Quán tn hoc 3 3 0 0 2 

4 AA6021 K toán trong kinh 
doanh (Fl-
Accountant in 
Business, ACCA) 

3 3 0 0 3 

5 BM6022 Kinh t hoc vi mô 3 3 0 0 3 

6 BM6037 Marketing can ban 3 3 0 0 3 

7 AA6030 Nguyen 1' k toán 3 3 0 0 3 

8 BM6035 L' thuyt tài chInh 
tiên t 

3 3 0 0 4 

9 BM6036 L thuyt thng ké 3 3 0 0 4 

10 LP6008 Luât kinh t 3 3 0 0 5 LP6003 

11 BM6064 Quán trj tài chInh 
doanh nghip 

3 1 1 0 5 

12 AA6035 Thu và k toán thuê 1 3 1 1 0 5 AA6030 

13 AA6006 D an mon hoc 3 1 1 1 6 

14 AA6028 L' thuyt kirn toán 3 3 0 0 6 

TcKT2 3 3 0 0 

I AA6033 Phân tIch hoat dng 
san xuât kinh doanh 

3 3 0 0 4 

2 BM6066 Tãi chInh cOng 3 3 0 0 4 

3 BM6075 Thj tru'Ong chtrng 
khoán 

3 3 0 0 4 

TcKT31 3 3 0 0 

1 AA6022 Kim soát nôi bô 3 3 0 0 6 

2 BM6048 Quân I danh muc 
dâu tu 

3 3 0 0 6 
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ST 
T 

Ma 11cc 
phán 

Ten hc phân S tin chi Hc 
k 

Kiu 
hçc 

phân 

H9c phân (theo 
mA) 

Tiên 
quyt 

Hçc trlthc Tong LT TH/ 
TN 

BTL 
IDA 

3 AA6036 Thus và k toáii thu 2 3 3 0 0 6 

TcKT32 2 2 0 0 

I AA6029 Nghiên ciru, irng 
dung trong ké toán, 
kiêm toán 

2 1 0 0 7 

2 BM6054 Quán trj doanh nghip 2 1 0 0 7 

3 BM6061 Quán trj riii ro 2 I 0 0 7 

11.2 Kin thtrc chuyên ngãnh 37 Co tir 
chçii 

Kiên thü'c bt buôc 27 27 0 0 

I AA6017 K toán tãi chInh 1 4 4 0 0 4 AA6030 

2 AA6O11 KtoánhànhchInh 
sir nghip 

3 3 0 0 5 

3 AA6014 K toán quàn trj 1 
(P2 -Management 
Accounting (ACCA) 

3 3 0 0 5 

4 AA6018 K toán tài chInh 2 3 3 0 0 5 AA6O 17 

5 AA6019 Ké toán tài chInh quc 
tê (F3 - Financial 
Accounting (ACCA) 

3 3 0 0 6 

6 AA6026 Ltp và trInh bay báo 
cáo tài chInh doanh 
nghip 

3 1 1 0 6 AA6O 18 

7 AA6024 Kim toán tài chInh 3 1 I 0 7 AA6028 

8 AA6032 Phân tIch báo cáo tài 
chInh 

3 1 1 0 7 

9 AA6037 Thijc hành k toán 
doanh nghip 

2 0 1 0 7 AA6017, 
AA6018, 
AA6026 

TcKT41 3 3 0 0 

I AA6007 He th6ng thông tin 
kê toán 

3 1 1 0 7 
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ST 
T 

Ma hçc 
phãn 

Ten h9c phân S tIn chi Hçc 
k' 

Kiu 
hoc 

phân 

H9c phân (theo 
ma) 

Tong LT Till 
TN 

BTL 
/DA 

Tiên 
quyêt 

HQc truóc 

2 AA6069 K toán quán trj 2 3 3 0 0 7 

3 AA6023 Kim soát quãn 1' 3 1 1 0 7 AA6O 14 

4 AA6034 T chi'rc cong tác k 
toán 

3 1 1 0 7 AA6O 17, 
AA6018, 
AA6026 

TcKT42 3 3 0 0 

I AA600 I Bao cáo tài chInh quc 
tê (F7 - Financial 
Reporting (ACCA) 

3 3 0 0 7 AA6O 19 

2 AA6008 Ktoancongty 3 3 0 0 7 AA6018 

3 AA6OIO K toán djnh giá 
doanh nghip 

3 3 0 0 7 

TcKT43 2 2 0 0 

I BM6016 Ktoanngan hang 2 1 0 0 7 

2 AA6027 Lp và trinh bay báo 
cáo trong don vi sis 
nghip 

2 1 0 0 7 

TcKT44 2 2 0 0 

1 AA6003 Chuyén d K toán 
trong doanh nghip 
thuong mai  djch viii 

2 1 0 0 7 AA6O 1 7 

2 AA6004 ChuyêndKtoán 
trong doanh nghip 
xây lap 

2 1 0 0 7 AA6018 

3 AA6005 ChuyêndKtoán 
trong doanh nghip 
xuât nhp khâu 

2 1 0 0 7 AA6017, 
AA6018 

11.3 Thuc tap tt nghip và 1am 
do án/khóa Iuãn tot nghip 

15 

Kin thuc bt buôc 

1 AA6025 KhOa 1un t& nghip 9 0 0 9 8 AA6006, 
AA6038 

2 AA603 8 Thrc tap doanh nghip 6 0 0 6 8 AA6006 
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ST 
T 

Ma hçc 
phân 

Ten hçc phãn S tin chi Hçc 
k 

Kiu 
hçc 

phân 

11cc phn (theo 
ma) 

Tng LT TH/ 
TN 

BTL 
/DA 

Tiên 
quyêt 

Hçc trtr&c 

Tong s tin chi 148.5 

Ghi chá: Các hQc phân "Tiêng Anh cci ban Thtrcing mgi 1", ' Tiêng Anh cci ban 
Thu'cing mgi 2"; "TiêngAnh cci ban Thtccing mgi 3";" TiêngAnh cci bàn Thu'cing mgi 4 áp 
dung riêng cho dôi tu'çing sinh viên chu'a dgt chuân dâu vào tiêng Anh, và khóng tInh khôi 
lu'çrng vào chzicrng trinh dào tgo. 

9.3 Ma trn Chudn du ra - H9cphn 

(Phii luc kern theo) 

24 



9.4 So' do tién trinh (laO tao 

(1,0,1,0) 
GDTC 1 
(1,0,1,0) 

GDTC2 GDTC3 
(1,0,1,0) (1,0,1,0) 

Kinh t vi mô 
(3,3,0,0) 

Kinh t vi mô 
(3,3,0,0) 

K toán tài 
chInh 1 
(4,4,0,0) 

Nguyen ly k 
tohn 

(3,3,0,0) 
11' cII()t - 

1/3 h9cph1u: 
7.2.3.1. TC2 

.._,,(3 ,3 ,0,0 

5 TC +5 TC +5TC ±5TC 

14 thuyt tãi 
chInh tin t 

(3,3,0,0) 

Marketing can 
bàn 

(3,3,0,0) 

Dé n mOn hoc 
(3.I.L 

Lp vh trinh bay 
BCTC 

(3,3,0,0) 

Kê toán tài chinh 
quc t 

(F3-ACCA) 
(3,3,0,0) 

'Tw cho,i' 
1/3 hcphâ,i 
7.2.2.2. TCI 

Thuc hânh k 
tohn 

(2,0,2,0) 

Phân tIch BCTC 
(3,2,1,0) 

"Tw chQi 
1/3 h1cphfin 
7.2.3.1. TC1 

lw cllQn 
1/3 hoc phâfl 
7.2.2.2. TC2 

(2,2,0,0) — 

Tu ch,n - 
1/3 h1cphd,z 
7.2.3.1. TC3 

(2,2,0,0) - 

Tw chnz -. 
1/3 h9cplthn 
7.2.3.1. TC4 

(2,2,0,0) - 

Kim toán tài 
chInh 

(3,2,1,0) 

Thuc 
tap tot 
nghip 

(6,0,0,6) 

Khoà 
Iuân tOt 
nghip 

(9,0,0,9) 

(Giao due QuOc 
phông 

\._,, (8,0,8,0) 

Quãn tn tài chInh 
* doanh nghiêp 

(3,3,0,0) 

Quan tr! h.?c 
(3,3,0,0) 

Kê toán tài chInh 
2 

(3,3,0,0) 

Nhãp mon K 
tohn, kiêm toán 

(2,2,0,0) 

Phtrong 1)hã1) 
NCKH 
(3,3,0,0) 

K toán trong 
kinh doanh 
(Fi-ACCA) 

(3,3,0,0) 
Thul va kO toán 

thud I 
(3,2,1,0) 

K tohn hành 
chinh su nghip 

(3,3,0,0) 

(Chc NLCB cOa Tu tuOng Ho 

I CN Mac-La Nm Chi Minh 
(5,5,0,0) (2,2,0,0)  

uong Iôi Cách 
mang Vit nam 

(3,3,0,0) 

Lut kinh t 
(3,3,0,0) 

Ting Anh 
thtrong mi 5 

(5,5,0,0) 

Ly thuyt thing 
kê 

(3,3,0,0) 

Ly thuyt Xhc'\ /ru chtfli 1/.i 
sut —i___i.I h.p 

(2,2,0,0) _/ \ 7.1.4.2 TC2 
- \ (3,3,0,0) 

Phhp Iuât dai 
clro'ng 

(2,2,0,0) 

Ly thuyt kiêm 
toán 

(3,3,0,0) 

Ting Anh 
throng mgi 

(5,5,0,0) _, 
I thu'ong mai I thuong mai thuong mi 3 
f" TingAnli "\ f TinAnh)( TingAnh 

(5,5,0,0) j s. (5,5,0,0) (5,5,0,0) 

Tn c/,'n - 
1/3 Iz9cphn 
7.2.1.2. TC3 

HKI:18 TC HKH:14 TC HKIII:18 TC ± HKIV:19 TC HKV: 18TC 
±5 TC HKVI:20 TC HKVH:20 TC HKVIII:15 TC 



9.5. Mo tá vn tt ni dung vã khi hrqng hc jThan 

9.1. Trit hQc Mác-Lênin 

Mâhçcphn: LP6O1O 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hçc phAn: Bt buOc 

Diu kiin tiên quy&: Không 

Ni dung theo Quyt dnh hin hành cüa B tnthng B Giáo d%lc và Dào tao  v vic ban 

hà.nh chrang trInh các mon L 1un chInh trj trInh dO dai h9c, cao ding dung cho sinh viên 

khi khong chuyên nganh Mac - Lenin, ti! tixing H Chi Minh. 

9.2. Kinh t chInh tn Mác-Lênin 

Ma h9c ph.n: LP6O11 

S tin chi: 2(2; 0; 0) 

Loai h9c phn: Bt buOc 

Diu kin tiên quyêt: Không 

NOi dung theo Quyt djnh hin hành cüa BO tnrxng BO Giáo diic và Dào tao  v vic ban hành 

chuong trInh cãc mon L 1u.n chInh trj trinh dO dai h9c, cao ding diing cho sinh viên khi 

không chuyên ngãnh Mac - Lenin, tu tithng H ChI Minh. 

9.3. Chü nghia xã hi khoa h9c 

Mahcphn: LP6012 

StInchi: 2(2;0;0) 

Loai hc phn: Bt buOc 

Diu kin tiên quyt: Không 

NOi dung theo Quyt djnh hin hành cüa BO trung BO Giáo dtc và Dào tao  v vic ban hành 

chuong trinh các mon L 1un chInh trj trInh dO dai hçc, cao dng dung cho sinh viên khi 

không chuyên ngành Mac - Lenin, tu tuâng H Chi Minh. 

9.4. Lch sfr Bang Cong san Vit Nam 

Mahcphn: LP6013 

S tin chi: 2(2; 0; 0) 

Loai h9c phAn: Btt buOc 

Diu kin tiên quyt: LP6004 

NOi dung theo Quyt djnh hin hành cüa BO truâng BO Giáo d%lc và Dào tao  v vic ban hãnh 

chuo'ng trInh các mon L 1un chInh trj trInh dO dai hçc, cao ding dung cho sinh viên khi 

không chuyên ngành Mac - Lenin, tu tuO'ng H Chi Minh. 

9.5. Tu' ttrO'ng Ho ChI Minh 

Ma h9c ph&n: LP6004 

S tin chi: 2(2; 0; 0) 
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Loi h9c phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: LP6013 

Ni dung theo Quyt djnh hin hành cüa B( trtrâng B Giáo d%lc và Dão to v vic ban hành 

chuo'ng trInh các mon L 1un chInh trj trinh dO dai h9c, cao ding dUng cho sinh viên khi 

khong chuyên nganh Mac - Lenin, tu tixô'ng H ChI Minh. 

9.6. Pháp 1ut dii cffong 

Ma h9c phn: LP6003 

S tin chi: 2(2; 0; 0) 

Loi h9c phn: Bt buOc 

Diu kin tiên quyt: KhOng 

H9c phn nay trang bj nhUng kin thUc I 1un chung có h thng mOt  s v.n d cc ban v 

Nba nuOc và pháp 1ut, pháp ch xâ hOi  chU nghia, h th6ng pháp 1ut Vit nam. Gith thiu 

các ngành 1ut trong h thong pháp 1ut Vit Nam: 1ut hin pháp, 1utt hành chInh, 1ut hInh 

sir, 1ut t t1ing hInh sir, 1ut dan sir, 1ut t tiIng dan sir, 1ut hon nhân và gia dinh, 1ut kinh 

t& 1ut dt dai. 

9.7. Nhp mon Ké toán, K toán 
Ma hçc phAn: AA603 1 

S tin chi: 2(2; 0; 0) 

Loi hc phn: Bt buOc 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn nhp mon k toán, K toán cung cp cho sinh viên nhung kin thUc Co ban v vj trI, 
vai trO cUa ngh nghip k toán K toán trong nn kinh t thj trixO'ng; NOi  dung các qui djnh 
và nguyen tc cUa chun mirc do dUe ngh nghip k toán, K toán. H9c phn hInh thành 
duçic k5 nãng giao tip, k5 näng lam vic nhóm lien quan dn cong vic chuyên mon. Co 
thUc trách nhim vâi ban than và thUc ngh nghip, cO tinh th.n lam vic nghiêm tUc, khoa 
hoc. 

9.8. Ting Anh Thwo'ng mi 

Màh9cphn: FL6165 

S tin chi: 5(5; 0; 0) 

Loai hçc phn: Bat buOc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hc phAn trang bj cho sinh viên mOt  s kin thUc ngoi ngt chuyên ngành a mUe dO co sa, 

giUp cho ngixai h9c có th d9c tài 1iu chuyên ngành bang ting Anh, sU diing lam ngôn ngU 

giao tip vth ngi.rai nuOc ngoài trong cOng vic th?c tê cUa minh. 

9.9. Giãi tIch 

Ma hoc  phn: BS6010 

S tin chi: 2(2; 0; 0) 
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Loti hçc phn: Bt butc 

Diu kin tiên quyêt: Không 

Hçc phn cung cpcac kin thüc Co ban v: Giái tIch ham nhiu bin s: do ham riêng, 

vi phân, circ trj. Sir ding giãi tIch ham nhiu bin s trong phân tIch kinh t.; Phwng trInh vi 

phân cAp 1 và cAp cao. Sü diing phixong trInh vi phân d phân tIch so sánh tTnh các mô hinh 

kinh ti.; Phuo'ng trinh sai phân cAp 1 và cAp cao.Sü diing phi.rong trinh sai phân d phân tIch 

các mô hInh kinh t dng. 

9.10. Dii s tuyn tinh 

Ma h9c phn: BS6009 

StInchi: 2(2;O; 0) 

Loi h9c phn: Bat buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hçc phn cung cApcac kin thi'rc Co bàn v: Ma trn và các phép toán trên ma trn; Djnh 

thüc va các tInh cht cüa dnh thirc; Ma trn nghjch dão, hang cUa ma trn; - H phuong trinh 

tuyn tInh; Không gian vecto, h vécto dc lip, ph%i thuc tuyn tInh, co s6 cüa không gian 

véc to; dng toàn phucmg; Sir diing ma trn, không gian véc to 

9.11. Ly thuyt xác suât 

Mãh9c phn: BS6012 

S tin chi: 2(2; 0; 0) 

Loi h9c phn: Bat buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hçc phn L thuyt xác suat giâi thiu các khái nim co bàn v xác suat, khái nim di lucmg 

ngu nhiên va mt s phân phi xác suAt this?ing gap.  Hc phn nay con cung cAp các phuong 

pháp giãi các bài toán xác suit, dc bit là cac bài toán dánh giá mirc d rüi ro trong san suat, 

kinh doanh và d.0 tu gop phn giitp các nha kinh t có nhthig quyt sách dung dan trong cong 

vic cüa h. H9c phn L thuy& xác suit là co s cho vic h9c tp va nghiên cru mOt  s mon 

h9c lien quan nhu: L thuyt tMng kê, Kinh t hrcng, Mo hinh toán kinh t&. ..Ngoai ra, h9c 

ph.n sê gop ph.n hInh thành va phát trin tu duy logic cho sinh viên, giüp sinh viên rèn 1uyn 

các k näng ngh nghip nhu k näng thu thtp xü 1 s lieu thng kê, k nng quan sat, dc 

bit là k näng phân tIch va ra quyt djnh. 

9.12. Mo hlnh toán 

Ma hc phn: BS6013 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loi hçc phn: Tir chn 

Diu kin tiên quyt: Khong 
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Hçc phân Mo hInh toán trInh bay nhüng nOi  dung co bàn v mô hInh ti ru tuyn tInh trong 

san xut, kinh doanh, giOi thiu các khái nim, dtu true cUa mô hInh vào ra và trInh bay v 

môt s dng mô hInh toán ti iiu trong thrc tin. Ni dung hc phn d cp dn vic ng 

ding cac cong ci toán h9c nhm mô hinh hóa và phân tIch djnh h.rqng các hin ttrng và qua 

trInh din ra trong các hoat chng kinh t. Mo hInh toán nghiên ciru cac mô hInh thi tru trong 

kinh t& mô hinh can di lien ngành, các phucing pháp phân tich so sánh tinh, so sánh dng, 

can bang,... Ni dung hçc phn nay dóng vai trO quan trng trong vic hçc tp và nghiên ciru 

môt s6 mon hçc chuyên ngành lien quan trong linh virc kinh t. Ngoài ra, h9c phn se gop 

phAn hinh thành và phát trin tu duy logic cho sinh viên, giup sinh viên rèn luyn các k5 näng 

ngh nghip nhi.r k5 nAng thu thp xir l s lieu thng kê, k5 näng quan sat, dc bit là k5 

näng phân tIch, ra quy& djnh và djnh hung phát trin kinh t& san xut. 

9.13. Kinh t lu'çrng 

Ma hc phAn: BS6OJJ 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hçc phn: Ti,r ch9n 

Diu kin tiên quyt: Không 

Kinh t lixçing (econometrics) là mt b phân cüa Kinh t hoc, diigc hiu theo nghTa rng là 

mOn khoa hpc kinh t giao thoa vâi thng kê hoc và toán kinh t. Hiu theo nghTa hçp, là rng 

ding toán, dc bit là các phtrcxng pháp thng kê vào kinh th. Kinh th Ii.rcing l thuyt nghien 

ciru các thuc tInh thng kê cUa các quy trInh kinh t hrçmg, vi di nhu: xem xét tInh hiu qua 

cüa vic thy mu, cña thit k thirc nghim... Kinh t luçng thirc nghim bao gm: (1) xng 

diing các phi.rang phap kinh t h.rng vào dánh giá the l thuyt kinh t (2) phát trin và sir 

diving các mô hInh kinh t hrçing, tht cá ct sr ding vào nghien ciru quan sat kinh t trong qua 

khir hay dir doá.n trong lai. Thut ngt Kinh t hxçrng (econometrics) lAn dAu tiên dugc sü 

ding vao nãm 1910 bài Pawel Ciompa. Kinh t hxcmg khác vâi các nhánh khác cüa thng kê 

h9c a ch dc bit lien quan tâi các nghien ciru quan sat và vâi h thng cac phuong trInh 

(equations). Nghien ciru quan sat khac vâi nghiên ciru 5ir diing thI nghim có kim soát (v6n 

hay dung trong y hçc hay vt li). Hc ph.n giâi thiu mt s phucng pháp xây dtrng và phân 

tIch mô hinh hi quy dng tuyn tInh, each dánh giá và ixâc hrcng mt s6 thông s cüa mO 

hInh hi quy. Giài thiu mt s khuyt tt thiimg gp và each khc phic trong các mô hinh 

hi quy. Tren co stc dO các nhà kinh t cO th kim chtirng v mt thirc nghim cho cac gia 

thuyt kinh t và phân tIch, dir báo các vn d kinh t xà hi. 

9.14. Phtwng pháp nghiên ciru khoa hçc 

Ma h9c phAn: BM6046 

S tIn chi: 3(3; 0; 0) 

Loi bce phAn: Bt buc 

Diu kin tien quyt: KhOng 
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Hçc phn trang bj cho sinh viên nhüng kin thirc co bàn v các phucing pháp nghiên ciru khoa 

hc và quy trInh t chirc d thi,rc hin mt nghiên cru khoa hçc. Sau khi hc xong, sinh viên 

có th 4n ding quy trinh nghien cüii (liia ch9n chU d nghiên ci'ru; tng quan tài lieu; phát 

trin 1 thuy&; thit k nghiên cüu; thu thtp dü 1iu; phân tIch dü 1iu; vi& báo cáo) cho các 

nhim vii mon hçc, báo cáo thirc tp tt nghip, lun van tt nghip, các hoat dng nghiên cu 

khác. Dng thñ, giUp sinh vien hmnh thành phm chit sang tao, khách quan, trung th%rc trong 

nghien cUu khoa h9c. 

9.15. Kinh t hoc vi mô 

Ma hçc phn: BM6021 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loi hpc phn: Bt buc 

Diu kiên tiên quyt: Không 

H9c phAn trang bj cho sinh vien nhU'ng kin thüc v ngun lrc và sir khan him cUa ngun 

lxc; mt s quy 1utt kinh t, th trix?mg, hành vi cCia các chU th tham gia vào thj truOng, cu 

true thj truông. Sau khi hçc xong, sinh viên có th th%rc hin phân tIch hành vi cUa các chñ th 

tham gia thj tnthng, các yu th ãnh huOng tâi thj tnr?lng, phân bit các cu trUc thj tri.räng. 

Hc phn giüp sinh viên eó thai d khách quan khi dánh giá bin dng cUa thj tru&ng, hành vi 

cüa các chU th trong thj tri.thng; thy duçvc thm quan trQng cüa vic nghien ctru sü ding hiu 

qua các ngun lrc trong diu kin ngun lrc khan him. 

9.16. Quãn tn hoc 

Ma hçc phn: BM6057 

S tIn chi: 3(3,0,0) 

Loi hc phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Thuc kin thüc chung khi nganh kinh t, hçc phn quán trj h9c trang bj cho 

sinh viên nhung kin thirc cc bàn v t chrc và hott dng quãn trj. Mon hçc tip cn 

theo chirc nãng cüa nhà quãn trj nhu chirc näng hoach djnh, t chirc, lãnh do, kim 

tra. Ben ctnh do mon h9c cOn cung cp cho ngui h9c nhüng kin thirc chung ye môi 

trumg t& chirc, vtn d ra quyt djnh, sv phát trin cüa tu tuâng quán trj. HQc phn nay 

giiip sinh viên có th vn diing trong cong vic và là kin thuc nn tang d tip ti1c hçc 

chuyên sâu v các !inh virc quán trj trong mOt  t chirc. 

9.17. Kê toán trong kinh doanh (Fl-Accountant in Business, ACCA) 

Ma hc phn: AA6021 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hçc phn: bat buc 

Diu kin tiên quyt: Không 
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H9c phn K toán trong kinh doanh cung cp nhttng kin thirc co bàn lien quan dn doanh 
nghip nhu: loi hInh doanh nghip, các ben lien quan, các yu th ãnh hii&ng dn doanh 
nghiêp trong môi truèng kinh doanh; co cu và chrc näng cüa doanh nghip, quãn trj doanh 
nghiep; vai trô cüa k toán, K toán va kim soát ni b trong doanh nghip; các vn d lânh 
do, quãn 1 con ngii?xi; dánh giá hiu qua cá nhan và giao tip trong kinh doanh; nhUng v.n 
d lien quan dn giá trj do dirc ngh nghip dixçc cong nhn; dng thai hçc phAn cOn giüp 
sinh viên sir diing thut ngtt ting Anh trong k toán và kinh doanh cM din dat, xir 1 mt s 
tInh hung chuyên mon thông thu?mg. HQC phn rèn Iuyn cho sinh viên k5 näng sir ding 
thuat ng1t ting Anh trong k toán và kinh doanh cM din dat, xir 1 mOt  s tinh hu6ng chuyên 
mon thông thiiOng. Hçc phn cOn gip sinh viên có thai d tfch cijc hçc tap, nghien ciru cM 
nhân djnh thrcc cac v.n cM lien quan cMn doanh nghip, hMu duçic vai trO, trách nhim cüa 
ngithi lam k toán di vâi xà hi cüng nhu loi Ich cüa vic üiig diing kMn thüc k toán vao 
thuc tin xà hôi. 

9.18. Kinh t hoc vi mô 

Ma h9c phn: BM6022 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loi hc phAn: Bt buc 

DMu kin tiên quyt: Không 

Hçc phn trang bj cho sinh vien nhing kMn thirc Ca bàn v: các chi tiêu Ca bàn cM do hthng 

san lucmg quc gia, mi quan h cüa mt s bMn s dc trinig, nhi.r: lm phát — that nghip — 

tang triiâng kinh t, co ch 4n hành cüa cac chInh sách kinh t vi mô. Sinh viên vn diing 

môt s mô hInh kinh t cM giãi thIch tác dng cüa cac sir kin kinh t cMn san hrcxng, lài suit, 

du tu, giá cã và vic lam trong nn kinh t. Sau khi h9c xong, sinh viên có thai d khách 

quan trong vic dánh giá xu huO'ng 4n dng cüa các bMn s kinh t vi mô, nhn thrc dugc 

vai trO cña nhà nuic trong dMu hành các hot dng kinh t. 

9.19. Marketing can bàn 

Ma hc phn: BM6037 

S tin clii: 3(3,0,0) 

Loai hçc phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn marketing can bàn gillip cho ngtthi h9c cO th: hMu thrçic bàn chat cüa 

các khái nim ct lOi v marketing nhix: nhu cu, mong mun, si1 thOa man, thj trithng, 

ngiIi tiêu dung,... Nhn bMt và phân tich duc vai trO cUa thông tin và h thng hóa 

các b phn cüa h th,ng thông tin marketing; HMu duçyc bàn cht cüa phân doan thj 

truOng và các tiêu thüc phân doan cüng nhu các phuang an lra ch9n thj trtRng rni,ic 

tiêu; Nhn bi&t và phân tIch duqc các yu t trong chMn luqc marketing mix và các 

vn cM trong tirng chMn luqc b phn cüa marketing mix. Trén CO SO dO ngui hçc khã 

näng xãc djnh duc các cong vic trong hoat dng xay drng chMn lixqc marketing 

mix; Dánh giá và l giãi duc các hoat dng co bàn cüa marketing trong rnt doanh 
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nghip cii th; Bitt tao  ra sir khác bit cho san phm và các kIch thIch nhm chinh 

phiic khách hang. Dng th?ii hInh thãnh thai d: Coi tr9ng các hoat dng marketing 

trong kinh doanh; Co thrc nhtn bitt, phãn bin các hoat dng marketing cüa các 

doanh nghip trong thirc th; Ton tr9ng dao  drc kinh doanh và tinh thn van hóa doanh 

nghip; Co thai d ton tr9ng khách hang. H9c phn nay duqc b tn sau khi sinh viên 

h9c xong các h9c ph.n: vAn hóa kinh doanh, kinh t hc vi mô, kinh t hçc vi mô, 1 

thuyt thng ké. 

9.20. Nguyen I k toán 
MA hçc phn: AA6030 

Stinchi: 3(3;0;0) 

Loaih9cphn: Btbuc 
Diu kin tiên quyt: Không 

Hc phn nguyen 1 k toán cung cp cho sinh viên nhffiig kin thirc cAn ban v k toán bao 

gm: vai trO, yêu cu, nguyen tic, di tucmg k toAn, qui trInh k toán, do luông k toán và 

báo cáo tài chInh. Sinh viên có khA nAng thành 1p nhóm phü hçp vOi cong vic. H9c phn 

rèn 1uyn cho sinh viên ton trçng và tuân thu các quy djnh, pháp 1ut. 

9.21. L thuy& tài chInh tin t 
MA hc phn: BM6035 

S tin chi: 3(3,0,0) 

Loai hQc ph.n: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn L thuyt tài chInh tin t trang bj cho sinh viên nhüng kin thirc 

v cung cu tin t, lam  phát, lAi sut, tin di.ing, thj trtthng tài chinh và các cong 

c11 trên thj trithng tâi chInh. Ben canh  do, h9c phn trang bj cho sinh viên nhüng 

kin thirc Co ban v các khâu cüa h thng tài chinh quc gia nhu: ngân sách nhà 

nuâc, ngân hang thtrang mai,  ngân hang trung uong và các djnh ch tài chInh 

khac, tài chInh doanh nghip. Hçc phn nay giüp sinh viên có th vQtn diing các 

kin thüc dA trang bj d lun giái các vn d thirc tin có lien quan dn tài chInh, 

tin t, tin dung, ngân hang. 

9.22. L thuyt th6ng kê 
MA h9c phn: BM6036 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai h9c phn: Bat buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hçc phn trang bj cho sinh viên nhung kin thirc v h thng các phuang pháp thu thp, xir 1 

vA phAn tIch s lieu cüa cac hin tuccng kinh t, xA hi. Tr do, sinh viên van  diing dirçic cac 
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phuo'ng pháp thu thtp, xü 15' vA phân tich s 1iu d tim hiu bàn chit tInh quy 1ut cUa các 

hin tuçvng kinh t, xA hi. Qua do, sinh viên CO tInh trung thirc, khách quan trong cong tác 

thng kê. 

9.23. Luât kinh t 

MA h9c phn: LP6008 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hQc phn: Bitt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Lut kinh t là hçc phAn nghien ci.'ru các quy djnh pháp 1ut v thucing nhãn và các loi hinh 

doanh nghip; hçp dng va giAi quyt tranh chip trong kinh doanh thuang mi; phá sAn doanh 

nghip, hçip tác xA. Trén Co sâ do, giiip sinh viên giAi quyt dirçrc các tInh hu6ng phAp 1ut 

trong thirc tin; gop ph.n hoàn thin dto diirc ngh nghip và có 5' thüc ton tr9ng, thirc hin 

pháp 1ut trong lTnh vrc kinh t. 

9.24. QuAn trj tài chInh doanh nghip 

MA hc ph.n: BM6064 

S tin chi: 3(1;2; 0) 

Loai hQc ph.n: BAt buc 

Diu kin tiên quyk: Không 

Mo tA hc phn: Hçc phn QuAn trj tAi chInh doanh nghip giüp sinh viên cO kin th'Lrc 
v chüc nAng vA ni dung quAn tr tài chinh trong doanh nghip nhu quAil tr doanh thu — chi 
phI — 1ci nhun, quAn trj dOng tin; phân tIch ngun, ngun vn và các hInh thiirc huy dng 
vn cüa doanh nghip. Tr do, sinh vien có th 1un giAi dixçxc các quyt djnh quAn trj tài trçi, 
quyt djnh dAu tu, quyt djnh phân phi lvi nhun trong các diu kin ci th; vn diing quy 
trInh vA phuong pháp dánh giA tài chinh doanh nghip nhAm d xut các hiu chinh trong 
quAn trj tài chinh doanh nghip. Sinh viên nh.n din diiçic co hOi  trong huy dng vA to 1p 
ngun tAi chinh; cO näng lirc phân tIch mt eAch hqp 15' cac giA trj duçc phAn ph6i và si:r ditng 
trong doanh nghip trên Báo cáo tài chInh doanh nghip thirc t. 

9.25. Thud và k toán thu 1 

MA h9c phn: AA6035 

StInchi:3(2; l;0) 

Loti h9c phAn: BAt buc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Thu vA k toán thu 1 cung cp cho sinh viên nhffiig kin thirc co bàn v thu và k toAn 
thu trong doanh nghip bao gm: khAi nim, phm vi áp ding, can cir tInh thu& phizong pháp 
tinh thu& phucing pháp ghi nhn, 1p va trInh bAy báo cáo v nghTa vi thu cüa doanh nghip v 
cAc 1oi thud sau: thud giá trj gia tang, thu thu nbp cA nhân, thu thu nhp doanh nghip, thu& 
phI, 1 phi khác, ... Hoc phAn giüp sinh viên tInh toán duçc s thus phãi np vào ngãn sách nhà 
ni.râc; djnh khoAn duçc các nghip vi kinh t phAt sinh lien quan dn thu và lira ch9n duçc cAc 
hInh thirc kê khai, quyt toán thu phü hçip. Sau khi hQc xong hçc phn nAy sinh vién có khA nang 
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giái thich, phân tIch hrçcc vai trO, trách nhim cüa ngixô'i lam k toán di vó'i x hi. Sinh viên sir 

ding thành tho ph&n mm kê khai thus va np thu din tCr phiic v cho cong vic k toán thu 

ti doanh nghip. Hçc ph.n rèn Iuyn cho sinh viên tInh trung thrc, trách nhim và dng tin cy 

trong cong vic; Ton trng và tuân thU các quy djnh, pháp 1ut. 

9.26. Be an mOn hoc 

Ma h9c phn: AA6006 

S tin chi: 3(1,1,1) 

Loai h9c ph.n: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: K toán tài chfnh 2, K toán quãn trj 1 

Mo tã h9c ph.n: 

D an mon h9c ap dung cho cac sinh vién h chInh quy nganh K toán. H9c phn cung cp cho 

sinh vien cãch thCrc hra ch9n huoig, vn d nghiên ci'ru, each thUc t chirc hoat dng nghiên ciru theo 

nhóm. San phm ciia h9c phAn D an mon h9c là mt bái nghién ciru do nhóm thrc hin dua trén thu 

thp dtt lieu so' cp, thr cp d lam rO han, sâu han mt vAn d nghiên cu trong linh vtj'c chuyên mon 

nganh k toán. Sau khi thrc hin de an mon h9c, sinh vién thirc hin duc vic thu thp và xcr 1' dü 

lieu dtrói sij hu'ong dn mt phAn cüa giàng vién, th?c hin thrçc vic phát hin và giãi quy& vAn d 

trong Iinh vrc k toán. Qua do, sinh vien tham gia tIch crc vào vic tim hiu, nghien ciru và tuân thu 

cac kin tht'rc chuyên ngành trong thrc tin. 

9.27. L thuyt Kim toán 

Ma hçc phn: AA6028 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hçc phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phAn 12 thuy& kim toán cung cAp cho sinh vién nhung khái nim, thuât ngu ca bàn scr 

diving trong kim toán; giói thiu v cac ba1  hInh kim toán, các phuoxig pháp kim toán và trInh tir 

các bu'óc kim toán. Sau khi hçc xong hçc phAn nay sinh viên có khâ näng thuyt trInh mOt  cách hiu 

qua, lam vic theo nhOm, cO thai d hoài nghi mang tInh ngh nghip, th hin tInh trung thijc, trách 

nhim và dáng tin cy trong cong vic. Sinh viên cAn tuân tliti các chuAn muc dao drc ngh nghip 

kim toán, có thirc ton trong ni quy, quy djnh cüa Cong ty kirn toán. 

9.28. Phân tIch hoit dng san xuât kinh doanh 

Ma bce phAn: BM6033 

S tin chi: 3(3,0,0) 

Loai hc phn: Ti,r chn 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phAn Phân tIch hoat dng san xuAt kinh doanh cung cAp cho sinh viên nhU'ng kin thi'rc co' 

bàn v: Các phuoxig pháp phân tIch hoat dng san xuAt kinh doanh và vn ding dé phân tIch các yêu 

t dAu vào cña qua trInh san xuAt, phân tIch chAt luvng san phAm, phân tIch chi phi san xuAt, giá thành 

san phArn và 191 nhun ttr hoat dng kinh doanh cua doanh nghip. Tir do sinh vién cO th lira chçn chi 

tiéu và phuang pháp phân tIch phü hçp d trInh bay, phân tIch, cung cAp thông tin h trq ra quyt djnh. 
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H9c phAn con giüp sinh vién CO khã näng khAi quát hóa các vn d kinh doanh trong doanh nghip; 

Lra ch9n chi tiêu vA phuong pháp phAn tIch phü h9p d trInh bAy, phân tIch, cung cp thông tin h trg 

ra quyt djnh; TIch crc cp nht thông tin lien quan dn doanh nghip. 

9.29. TAi chInh cong 

MA h9c phn: BM6033 

S tin chi: 3(3,0,0) 

Loai h9c phtn: Tir chçn. 

Diu kin tiên quyt: L thuyt tài chInh 

H9c phn nay cung cp cho sinh vien nliitng kin thic Co bàn v tài chInh công, quAn l tAi 

chInh công, vii d v quAn l thu, quAn l' chi, can di thu chi NSNN; nhting vn d& co bàn v qu5 Tài 

chmnh Cong ngoài NSNN. H9c phtn giip hIiTh thành các k nAng dcc hiu, vn diving các qui djnh v tAi 

chInh cOng hin nay a Vit Nam. Tir do giüp sinh viên có k nang dcc hiu cac báo cáo tài chInh cong 

trung u'ong, dja phuong, cO k nAng tInh toán lap dr toán thu, chi NSNN trong mOt  s truOng hgp. 

Sinh viên có k nAng khai thác va so sánh thông tin v tài chInh cOng, quAn l' tài chInh cong các ntxâc 

trén th giOi vOi Vit Narn. Tir do sinh vién cO khA nAng tu duy 1mb hoat sang tao  trong các cong vic 

lien quan sau nay. 

9.30. Th1 trtr?rng chung khoán 

MA hc phn: BM6075 

S tin chi: 3(3,0,0) 

Loü hc phn: Tu chçn 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hc phn nay cung cp cho sinh viên nhUng kin thirc co bàn v thj trtthng chüng khoán, cii 

th: hiu và phân tIch duc các chic nAng co bàn ciia TTCK; hiu và phân bit duçc các loai hang hoá 

khác nhau trên TTCK; nm dUOC diu kin và thu tiic chào ban chüng khoán rng rAi ra cong cháng, 

diu kin va thu tVc  niêm yet chrng khoAn trén SO giao dch; nm dircrc nguyen i 4n hành cüa 

TTCK; hiu va nm duc phuong thrc khâp lênh trên thi trixOng. hr do giüp hInh thành cho sinh viên 

mOt s k5 nAng co bàn nhtr: tInh toán chInh xác giá tn s sách, thu nhp Va cô tüc cüa mt cô phn 

thuOng; phân bit duçc các chit th tham gia va the hang hoá giao djch trén th tnthng chü'ng khoán; 

áp ding các each khác nhau d huy dOng vn thông qua TTCK; lien h thrc t v diu kin và thu tiic 

chào ban ch(rng khoán rng rAi ra cOng chiThg; diu kin và thu tue niém yt c phiu trén san HOSE 

và HNX; tmnh toán duc khi krqng khóp và giá khóp trong giao djch khóp 1nh djnh k5' và khâp lnh 

lien tVc.  Tir do sinh viên có th 4n dung nh&ng hiu bit cOa minh d tham gia du tu trén thj tnithng 

chCrng khoán và sn sang chip nhn rtti ro khi du tu vào linh vrc nay; nhung cAng së là mt co hOi  d 

phát triti ngli nghip Ca nhãn VA sr nghip. 

9.31. Kiêm soát nôi bô 

MA hçc phn: AA6022 

S tin chi: 3(3,0,0) 

Loai hc phn: T%r chn 

Diu kin tiên quyt: L thuyt kim toán 
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HQc phtn kim soát nôi b cung dp nhUng kin thirc co ban v hoat dng kim soát ni b; qua 

trInh hInh thành và phát trin ciia kirn soát ni b; khuôn mu h thng kim soát ni b theo báo cáo 

ciia CoSo; các nghiên cru v gian 1n, dua ra kt qua và bin pháp xir !' gian 1n trén báo CáO tài 

chInh. Giài thiu hoat dng kirn soát ni b d61 vói các chu trInh kim toán nhu': mua hang - tn trü 

va trá tin, ban hang và thu tin, tin lu'ong, tài san c djnh h&u hInh, ... Sau khi h9c xong h9c phAn 

nay sinh viên hInh thành k nãng tip nhn, xcr 1' và truyn dt thông tin kirn soát tói các bO phn 

trong t chüc, có khá nãng lam vic nhóm hiu qua và có k nAng phân tIch u'u nhuc dim cUa kim 

soát nOi  b di vói các chu trInh kim toán. Sinh viên có khá nang thIch irng cao trong cong vic và 

dc 1p, sang tao  trong nghiên ciru kim soát ni bi tai  các don vi. 

9.32. Quãn I danh muc dâu tir 

Ma h9c pbn: BM6048 

S tin chi: 3(3,0,0) 

Loai h9c ph.n: Tir chn 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phAn nay cung cLp cho sinh viên các kin th(rc I' thuyt lien quan den hoat dng quãn l' 

danh mic du tu nhu quy trinh quán I danh miic du tn, l' thuyt thj tnr011g hiu qua và mô hinh djnh 

giá tài san vn, quán 1' danh imic du tii c phiu, trái phiu, dánh giá hiu qua quán I danh mic du 

tu. Ben canh  do, hçc phn dua ra cac bài tp tInh hung &IcYC thit k gn 1in thirc t lien quan dn 

hja ch9n, quán l danh mvc  dAu tu c phiu, trái phiu d cüng CO them kik thüc cho sinh viên trong 

linh vijc quán l danh miic dtu tu. 

9.33. Thuê và k toán thuê 2 

Ma hc phn: AA6036 

S tin chi: 3(3,0,0) 

Loai hçc phAn: Tir chçn 

Diu kin tiên quyt: Thus và k toán thu 1 

Thus và k toán thus 2 trang bj cho sinh viên kin thirc nâng cao v thu vá k toán thu& huàng 

dn sinh vien xCr l cac tInh hung v thus giá trj gia tang, thus thu nhp cá nhân, thug tiêu thu dc 

bit, thug xuAt nhp khAu và thus thu nhp doanh nghip dc bit ia thug thu nhp doanh nghip hoãn 

lai. Sinh viôn có k5 näng nhtn din th9c các sai pham v thus và phán bin d thra ra quyt djnh diu 

chinh to' khai thug. Co khá näng thIch trng cao trong cOng vic, dc lip,  sang  tao  trong nghién cüu kin 

thi'rc chuyên ngành và phát trin duqc cac hoat dng nhóm. Sinh vién tuân thu t& chun mirc do di'rc 

ngh nghip k toán, có thtc ton trong ni quy, quy djnh cüa th chüc, cüng nhu' các quy djnh v thus 

và k toán thug. 

9.34. Nghiên cfru frng diing trong k toán kiêm toán 

Ma hçc phn: AA6029 

S tin chi: 2(2,0,0) 

Loai hçc phn: Tr chQn 

Diu kin tiên quyt: Phirong pháp nghiên cüu khoa h9c, Nguyen 1 ké toán 

36 



H9c phn nghien c11u irng dvng  trong k toán, kim toán cung cAp cho sinh vién các kin thirc 

v nghiên ciru trong finh vrc k toán tài chInh; Nghiên ctru trong linh vijc k toán quân trj; Nghiên 

cüu trong lTnh vuc kim toán. Hiu và sir dung duoc các phm mm xCr 1 dt 1iu trong nghien c(ru. 

Sau khi hQc xong h9c phAn nay, sinh vien vn ding du'Qc qui trInh nghiên cru d thijc hin các 

d tài nghien ctru v k toán tài chInh, k toán quãn trj vá kim toán, cO khã nang d9c tài 1iu, thu thâp 

thông tin, näng Irc nghien cru, lam nn tang cho vic thirc hin khóa 1un cüa sinh viên khi tt 

nghip. Sinh viên, phát hin xem xét, nhn djnh khái quát hóa vAn d& nhn dang  xác djnh du9c nhim 

vi trong tarn Va thu tr u'u tiên, hInh thânh vn ding tx duy sang tao  trong cong vic, tin hành ducc 

cac hoat dng phát trin nhórn. 

Sinh viên th hiên tác phong chuyên nghip trong cong vic, lam vic dc lap, tir tin trong mOi 

trirOng lam vic. 

9.35. Quãn trj doanh nghip 

Ma h9c phtn: BM6054 

Si tin chi: 2(2,0,0) 

Loai h9c phn: Tr ch9n. 

Diu kin tiên quyt: Kinh t hçc vi mô 

Hçc phAn Quân trj doanh nghiép trang bj cho sinh viên nhung kin thCrc v mOi tnrYng kinh 

doanh, hiu duçc các nhân t tác dng tói hoat dng t ch(cc, san xuAt, tiêu thii, và kinh doanh cüa 

doanh nghip truó'c sr bin dng cfia nn kinh t thi trithng. H9c phAn nay giáp sinh vién: Phân biêt 

dtxcic các loai hInh doanh nghip, hiu rO cac nguyen tc xác djnh rniic tiêu và nghia cüa vic xác 

djnh mic tiéu trong t chirc, nhân six, san xuAt kinh doanh, quãn tn tài chInh. NAm vüng each thi'rc, 

phuong pháp, qui trInh ltp k hoach xây dirng miic tiêu chin lupc v nhân sij, tài chInh trong san xuAt 

kinh doanh. Hiu rö các nguyen tAc sAp xp và b trI ngun nhân lirc, nguyen tAc trong 1p k hoach va 

tiêu thi san phAm và Co sâ khoa h9c d tin hành thit lap k hoach san xuAt kinh doanh trong pham vi 

ngun tài lirc cüa doanh nghiêp. phân tIch nliUng cong cii trong quán trj chAt luqng san phAm d tir do 

dua ra k hoach v tài chInh cho boat dng cüa doanh nghip dat  hiu qua t& nhAt. 

9.36. Quãn trj rüi ro 

Ma hçc ph.n: BM6061 

S tin chi: 2(2,0,0) 

Loai hc phn: Tr ch9n. 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn Quân trj rOi ro giáp sinh viên phân tIch du9c các loai rüi ro trong hoat dng kinh 

doanh; lun giái du9c phixoiig pháp nhn dang,  do luang và kim soát rüi ro; Phân tIch duc các dang 

thn thAt xáy ra trong hoat dng kinh doanh. Ben canh  d, sinh viên có th phân tIch dixqc các cOng cu 

tài chInh phái sinh. Tir do, sinh viên có khá näng: nhn din va do lu?mg chInh xác các loai rüi ro; tInh 

toán chInh xác các loai tn thAt; vn dçing tt các cOng ci phái sinh trong phOng ngi'ra rcii ro; xây dirng 

ducrc quy trInh quân trj nh no trong tirng tInh hung cii th. Nhn din va danh giá chInh xac vAn d& 

hInh thành tt các giã thuyt, xü l vAn d 1mb boat, d xuAt giai pháp hp l' cO lien quan dn quan trj 

rüi ro. 

37 



9.37. Ké toán tài chInh 1 

Màhçcphn: AA6017 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hçc phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn K toán tài chinh 1 cung cp cho sinh viên nhüng kin thrc trong lTnh virc k toán 
d phãn ánh, do hr6ng và ghi nhan các nghip vii kinh t ti doanh nghip. Sinh viên có khã 
näng giãi thfch và 4n diving duçc các chun mirc k toán d phãn ánh, do hthng, ghi chép các 
nghip vii thuc các phAn hành: K toán vn bang tin, các khoán phãi thu; K toán nguyen 
Vtt Iiu, cong ci diing cii; K toán tài san c djnh; K toán nçx phai trã và vn chU sâ hü'u ti 
doanh nghip. Sinh viên có kha nàng xây diing va diu hành nhóm lam vic hiu qua cM giái 
quyt duçc các nghip vii kinh t mô phong tti doanh nghip.Sinh viên tich circ tham gia các 
hoat dng hoc tip, tIch circ trong nghien ciru tài 1iu, tham gia h9c tap, chu.n bj bài Va lam 
bài dy dü, dung th?yi gian quy djnh. 

9.38. Ké toán hành chInh sip' nghip 

M hçc phAn: AA6O1 1 

S tin chi: 3 (3,3,0) 

Loai h9c phan: Bat buc 

Diu kin tiên quyt: không 

Hçc phn K toán hành chInh sr nghip cung cAp cho sinh vién nhung kin thüc v qua trInh 

tip nhn thông tin, ii I thông tin và trInh bay thông tin trén báo cáo tài chInh v các phAn hành k 

toán vn bang tin; K toán cac khoán phãi thu; K toán hang tn kho; K toán tâi san c djnh; K 

toán cac khoán nç' phái trá; K toán vn chi s hilu, qu; K toán các khoán thu, chi hoat dng; Báo 

cáo tài chInh. XCr 1 t& cac tInh hung k toán hiu qua, dat  duct các miic tiêu dã cM ra cüa don vi 

hành chInh sir nghip. Sau khi hoàn thành h9c phAn nay sinh viên 4n diing duqc nguyen tAc, qui trInh 

k toán các nghip vii kinh t phát sinh lien quan cMn kinh phi ngân sách nhà niióc cAp tai  don vj hành 

chInh sr nghip. Giüp sinh vién có khá näng 1p chcrng tir lien quan tài các nghip vi kinh t phát 

sinh, ghi s k toán chi tit va tng hap dng thOi 1p thrçc các báo cáo k toán dinh k' tai  môt don vj 

hành chInh sr nghip. Sinh vién có khá näng giãi thIch disçic vai trô, trách nhim, tInh i1ng diing cüa k 

toán trong don vj hãnh chInh sir nghip, chii dng tharn gia cting nhu có khá näng thành 1p nhóm phii 

hçip vo'i cong vic.Sinh viên tuân thi tt cac chuAn mirc dao  dic ngh nghip k toán, có ' thIrc ton 

trQng ni quy, quy dlnh  cia t chirc và các qui djnh cüa pháp 1ut. 

9.39. K toán quãn tr 1 (F2-Management Accounting (ACCA)) 

Ma hc phAn: AA6014 

S tin chi: 3(3;0;0) 

Loai h9c phen: Bat buc 

Diu kin tiên quyt: K toán trong kinh doanh (Fi-ACCA), Nguyen l k toán 
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Hçc phn K toán quãn trj I (F2-Management Accounting (ACCA)) cung cp cho sinh viên 

nhu'ng kin thirc co bàn v thông tin quân trj; các k5 thuât tInh chi phi và các phucing pháp k toán chi 

phi duc sr ding trong doanh nghip; 1p  va sü ding ngân sách, tinh chi phi djnh mi'rc; phân tich 

chênh 1c1i va sCr ding các Cong cu thiêt yêu cho viêc Ip k hoach, kim soát chi phi doanh nghip, 

vn dpng các biên pháp dánh giá và giárn sat hiu qua hoat dong cüa mt t chirc. H9c phn con giüp 

sinh vién Các k5 nãng: Nhn din các nguyen nhân trong rnOi trithng kinh doanh thay di; Phát hin, 

xem xét, nhn djnh vn d và h tr9 du'a ra quyt djnh; Chon lc cong cii phü hop d trInh bay, phân 

tich và cung cp thông tin k toán; Hinh thành Ur duy phàn bin vao giái quyt các vn d trong cong 

vic; Dc, hiu tài 1iu ting Anh chuyên nganh; Lien h, thich irng và linh hoat vài tInh hInh hii nhp 

kinh t toàn cu. 

9.40. K toán tài chInh 2 

Ma hc phn: AA6018 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loti hc phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hçc phn K toán tài chInh 2 cung cp cho sinh viên nhung kin thirc trong linh virc k toán 

dê do 1ung và ghi nhn các nghip vi kinh t ti doanh nghip.Sinh viên khã näng nhQtn djnh 

và 4n ding các quy djnh hin hành d xir 1' cac nghip vii kinh t phát sinh lien quan dn chi 

phi san xut va giá thành san phm; Tiêu thii thành ph.m và xác dnh kt qua kinh doanh và 

các giao djch b&ng ngoi t. Sinh viên có thrc nghien ciru nhU'ng tInh hung thirc th lien 

quan dn linh vrc k toán d t chirc cong tác k toán phU hçip vâi d.c dim san xut kinh 

doanh cüa doanh nghip. Dng thai, sinh viên cling có thirc tuân thU chun mjc v näng 1irc 

chuyên mon khi xü 1 các tInh hung phát sinh trong doanh nghip. 

9.41. K toán tài chInh quc t (F3 - Financial Accounting (ACCA) 

Ma hc phtn: AA6019 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hc phn: Bitt buc 

Diu kin tiên quy&: Không 

Hc phn K toán tài chInh quc t cung cp kin thc v bi cành và mic tiêu cüa báo cáo tài 

chinh, các dc dirn cht Iung cUa thông tin tài chinh và Co sO nn tang cüa k toán. Sinh viên duc 

huong din vic sIr ding bót toán kép trong h thng k toán, ghi nhn nghip vii kinh t va cac sir kiin 

phát sinh trong kS'  va nhung cong vic cn lam khi kt thuic k' k toán nhu: Lp bang can di thlr, 1p 

báo cáo tài chinh co bàn cho t chlrc va báo cáo tài chinh hop nht. Sau khi hoàn thành hçc phn nay, 

sinh viên vn diing thành thao bat toán kép d ghi nhn các sir kin kinh t tài chinh phát sinh trong 

kS'. Sinh viên trInh bay drçc thông tin tài chinh trong ks', nMn  bit các li, sai sot thi.thng gp va cac 

cách thlrc sra chaa trén bang can di thlr, báo cáo tài chInh co bàn, báo cáo tài chinh hçp nht rO rang, 

mach lac theo khuôn mu 1' thuyt quc t. Sinh vien có khà näng lam vic theo nhóm, tháo 1un và 

xü 1' t& cac tInh hung k toán hiu qua, dt duoc các muc tieu dã d ra elm t chlrc. Sinh vién tuân 

thu tt các chun rni.rc dao  dIre ngh nghip k toán, có th(rc tOn trng ni quy, quy dinh clia t chIrc; 

Co khá näng thIch (mg cao trong cong vic và dc tip, sang tao  trong nghién thu kin th(mc chuyen 

nganh. Dáp (mg yeu cu hi nháp kinh t quc t. 
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9.42. Lp và trInh bay báo cáo tài chInh doanh nghip 

Ma hçc phn: AA6026 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loii hc phn: Bt buc 

Diu kin tién quyt: Không 

Hçc phn Lp và trInh bay BCTC giüp cho sinh viên van  dicing nhng kin thrc theo chun 
mirc k toán Vit Nam, ch d k toán hin hành trong vic lap và trinh bay BCTC; nhn din 

duçc sir khác bit trong trInh bay BCTC theo chun mirc k toán Vit Nam (VAS) và chun 
mrc báo cáo tài chinh quc th (IFRS). Sinh vien có khã nãng phãn bin và xir l các vn d 

trong qua trinh thu thp va xi:r 1 thông tin k toán hang ngày ti doanh nghip cling nhu khi 
kt thüc kS'  k toán, có khá näng din giãi, phân tIch, nhan djnh v các thông tin dà thu thp 
dixçc, i và 1p BCTC cUa doanh nghip. Hçc phn rèn luyn cho sinh vien tInh cn than, 
chInh xac, trung thrc, ton trçng va tuân thu pháp luat. 

9.43. Kim toán tài chInh 

M hçc phAn: AA6024 

S tin chi: 3(2,1,0) 

Loai hc phAn: Btt buOc 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn kim toán tài chInh cung cp nh&ng khái nim, thuat  ng& chuyen nganh sIr diing 

trong kim toán cling nhir nh&ng kin thIrc chuyên sau v kim toán tài chinh, 1p k hoach kim toán, 

bAng chtrng kim toán và h so kim toán, ni dung và cách thlrc lap báo cáo kim toán và trách 

nhim cia kirn toán viên trong kirn toán tài chInh. Sau khi hçc xong hçc phAn nay, sinh viên hInh 

thành k5' nãng tip nhân thông tin thành thao, k5 nAng xli 1 và truyn dat  các thông tin tài chInh, k 

toán va kim toán. Sinh viên có khá nàng thuyt trInh phân bin va k5 näng lam vic nhóm d thra ra 

cac ' kin kim toán phü hop. Sinh viên tuân thu tht chun mtrc dao  dIre ngh nghip kim toán, có 

thlrc ton tr9ng ni quy, quy dinh clia cong ty. Co khá nãng thIch 1mg cao trong cong vic, có thai dt 

tiling mirc di vol di tác. 

9.44. Phân tIch báo cáo tài chInh 

Ma hpc phn: AA6032 

Si tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loai bce phAn: Tir chn 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hc phAn Phân tIch báo cáo tai chInh cung cp cho sinh viên nhüng kin thIrc ccr ban v: Tin 

trInh phân tIch doanh nghip, cac phucmng pháp phân tIch báo cáo tài chInh; Phân tIch khái 

quát các báo cáo tài chInh; phân tIch khã näng thanh toán, phân tich cor c.0 vn và rüi ro tài 

chInh; phân tIch hiu qua kinh doanh trong doanh nghip. Hc phAn cOn giIrp sinh viên có khã 

näng van  ding kiin thIrc d trinh bay, phân tIch, cung cp thông tin v tinh hinh tai chmnh d 

h trg ra quy& djnh cho các di tuçrng sIr diing thông tin; Nhan din duxçrc các sai sot, gian lan 

thông qua vic phân tIch các chi tiêu trên báo cáo tài chInh doanh nghip. Hc phAn con rèn 
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luyn sinh viên các k näng tinh toán và 1p bang phân tIch báo cáo tài chInh doanh nghip, 

I ra chçn linh hoat các cong cv, k thuat, phircrng pháp phân tich báo cáo tài chInh. Dng thai 

thông qua h9c phn nay, sinh viên con có tinh thin hgp tác lam vic nhóm, tang khã näng lam 

vic nhóm hiu qua. H9c phAn con giüp sinh vien có thai d nghiêm tic, chü dng va phát 

huy tinh sang to trong qua trInh h9c tp Va lam vic. 

9.45. Thtrc hành k toán doanh nghip 

Ma hçc phn: 

S tin chi: 2(0,2,0) 

Loui h9c phn: Bitt buc 

Diu kin tiên quyt: không 

119c phn Thrc hàiih k toán doanh nghip huóng dn cho sinh viên cách thirc 4n ding van 

ban pháp Iuat k toán và thu trong thu thap, xCr I thông tin k toán phát sinh hang ngày, các cong 

vic cn lam theo quy djnh khi k& thUc kS'  k toán. Sinh viên du'çic hithng dn v quy trinh luân 

chuyn clitrng tt'r; ghi s k toán và thrc hânh cung cAp thông tin, lu'u trU tài lieu k toán; cách nhan 

bit va xtr l các sal pham thuOng gp trong thtrc tin. Scr diing thành thao mt phn mm k toán 

trong doanh nghip. San khi hoàn thành hQc phAn nay, sinh viên có khã näng lap luân và giâi quyt 

ducic cac tInh hu6ng trong thirc tin theo cac van ban quy phm pháp luat v k toán vâ thu; thành 

thao trong cong tác xcr l', ghi s, và lap báo cáo k toán d dap áng Mt nhu cAu cung cAp thông tin cho 

cac di ti.rçYng si'r dung. Sinh vien tuân thu Mt cac chuAn mirc dao  th'rc ngh nghip k toán, có thi'rc 

ton trQng ni quy, quy djnh cüa M chtrc, có kha näng thIch urng cao trong cong vic và dc lap, sang 

tao trong nghien cüu kin thác chuyên ngành. 

9.46. H thông thông tin k toán 

Ma hçc phn: AA6007 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loai h9c phn: Tir chn 

Diu kiin tiên quyt: Không 

Hçc phn H thng thông tin k toán cung cAp cho sinh vien nhftng kin thUc co ban v h 

thng, h thng thông tin, h thng thông tin quan l, h thng thông tin k toán; cách thüc M 

chüc cc sô dt lieu va kim soát ni b trong h thng thông tin k toán, các hot dng xir l 

và kim soát các chu trInh kinh doanh, các mô hInh h thng thông tin k toán và cách thi.'rc 

cung cAp thông tin trong h thng thông tin k toán. Ngoài ra, hçc phn cOn rèn luyn cho 

sinh viên có kha näng sir diing cong ngh thông tin trong thu thp, xir l và trinh bay dft lieu 

trong h thng thông tin k toán, phát hin sai sot và phOng ngi'ra gian ln trong diu kin irng 

ding cong ngh thông tin. Hçc phAn cOn gi1ip sinh viên có thai d chU dng, tIch circ, sang tao, 

có tinh than hQc tp nghiêm tüc, khoa hçc va img dung cong ngh thông tin. 

9.47. Kê toán quãn trj 2 (F5 — Performance Management (ACCA)) 

Ma h9c phAn: AA6069 

S tin chi: 2 (2;0;0) 

Loai h9c phAn: Tir chçn 

Diu kin tiên quyt: K toán quan trj 1 (F2) 
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I-l9c phAn K toán quán trj 2 (F5 - Performance Management) cung cp cho sinh viên nh&ng 

kin thrc v các k5 thut k toán quán trj; các k thut ra quyt djnh lien quan dn ngun 1rc khan 

him, djnh giá va quyt djnh san xut hay mua ngoài, dánh giá hiu qUa, các rUi ro và diu bt djnh 

trong vic ra quyt djnh; Ip ngân sách và kim soát; dánh giá va kim soát hiu qua kinh doanh, tir 

do, sinh viên có th 4n ding, giái thIch, phân tIch và dánh giá hiu qua hoat dng d tu vn ra quyt 

djnh trong quán trj doanh nghip. H9c phn con giiip sinh viên có kha näng nhn dng, so sánh, phân 

bit, rnô tá các hot dng trong doanh nghip vói tirng tInh hung cu th& Vn diing tu duy phãn bin 

vào giái quyt các vn d trong cong vic, phân tIch vn d và ttx vn ra quyt djnh; Lam vic dc l.p, 

tr tin trong moi trumg lam vic; Si:r diiiig ngoi ngcr và dc hiu ting Anh chuyén nganh; Lien h, 

thIch t1ng và linh hoat vói tInh hInh hi nhp kinh t toàn cu. 

9.48. Kiêm soát quail I 

Ma hc phAn:A6023 

S tin chi: 3(2,1,0) 

Loi h9c phn: Tr ch9n 

Diu kin tiên quyt: không 

H9c phn kim soát quan 1' cung cp nhu'ng kin thrc cci bàn v kim soát quàn l'; qua trInh 

kim soát quán l thông qua vic: Lp k hoach và thrc hin chin !uçc, do ltrOng và dánh giá các 

hoat dng trong kim soát quãn 1'; Phân tIch báo cáo boat dng trong quãn l'; Khen thuàng và dãi 

ng trong doanh nghip. Sau khi hpc xong h9c ph.n nay, sinh vién hinh thành k näng hoach djnh và 

t chirc kirn soát quán 1 trong doanh nghip; Dánh giá vn d va dixa ra quyt djnh quán 1 phii hqp; 

Phân tIch uu nhuoc dim và d xuAt phuang an quán l ti uu. Sinh vién ton tr9ng, tuân thU các quy 

djnh cUa t chtirc, có khà näng thIch Ung cao trong cong vic chuyên mon. 

9.49. To chfrc cong tác k toán 

Mahcphn: AA6034 

Stin chi: 3(2,1,0) 

Loi hc phn: T? chçn 

Diu kin tiên quyt: không 

Hçc phn T chtrc cOng tác k toán trang bj cho sinh viên kin thirc v qua trInh sp xp va b 

trI các cOng vic k toán theo ngun 1rc hin có cOa doanh nghip. Sinh viên duçrc cung cp kin thUc 

v càc mô hInh t chirc k toán, t chirc b may k toán, sp xp lira chn h thng chüng tir, tài 

khoán, he thng s và báo cáo k toán, cOng tác kim ké, kim tra, bào quán, lim trU' tài Iiu k toán 

phü hop vol nhu cAu thông tin và dc thu cüa dbanh nghip. Sinh viên có khã näng lam vic theo 

nhórn, thào lun và xi'r l du'c các tInh hung trong thrc tin, giai quyt tt mi quan h trong nhóm 

d thtjc hin các miic tiêu da d ra. Sinh viên tuân thU t& quy dnh hin hành v t chIrc k toán trong 

doanh nghip, có ' thüc ton trong ni quy, quy dinh cUa t chüc, tang khá nãng thIch ing vth các mô 

hInh t chirc k toán 0 các doanh ngliip khác nhau, dc lip, sang tao  trong nghien cUu kin thüc 

chuyen nganh phü hçp thrc tin. 

9.50. Báo cáo tãi chInh quc t (F7 — Financial Reporting) 

Ma hc phân: AA6001 

S tin chi: 3(3,0,0) 
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Loai  h9c phn: Tir ch9n 

Diu kin tiên quyt: K toán tài chInh quc t 

Hoc phn Báo cáo tài chInh quc t cung cp cho sinh viên kin thc chuyên sâu v các nguyen 

1, chun mrc, cac nguyen ttc co bàn trong k toán quc t và cách áp dçtng trong trng tnr?mg hcp ci 

th. Sinh viên duç'c trang bj each thirc Itp, d9c hiu và phân tIch báo cáo tài chInh cho các cong ty don 

lé, cong ty lien doanh, ttp doàn kinh t. Sau khi hoàn thành hçc phn nay, sinh viên crng dung dircic 

các the khung pháp l, nguyen 1' k toán và chun mrc k toán quc t cho vic xir 1 các giao djch 

phát sinh trong qua trInh hoat dng san xut kinh doanh, cung cp và ti.r vn cho nhà quán 1' các thông 

tin v k toán tài chInh thông qua vic l.p và phân tIch báo cáo tài chInh cho các loai hInh cOng ty. 

Sinh viên tuân thu t& các chun rnirc dao  drc ngh nghip k toán, có ' thrc ton tr9ng ni quy, quy 

dnh cüa t chtrc, có khã näng thIch ing cao trong cong vic và dc lip, sang tao  trong nghien cüu 

kin thCrc chuyên ngành, dc bit là khã näng thIch irng cao trong diu kin hi nhtp qu6c t, tj do di 

chuyn lao d5ng. 

9.51. Kê toán cong ty 

Ma h9c phn: AA6008 

S tin chi: 3(3,0,0) 

Loai hc phn: Tir ch9n 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn K toán cong ty cung cAp nhung kiAn thüc chung v các loai hInh cOng ty theo quy 

dnh hin hành, each thiirc thu thp va ghi nhn thông tin k toán v tInh hInh bin dng vn trong qua 

trinh thành lip,  qua trInh hoat dng kinh doanh, giãi thA, phá san và th chirc lai  cong ty (chia, tách, h9p 

nhAt, sap nhp cong ty). Sau khi hoàn thành h9c phAn nay, sinh viên 4n dicing duqc các van bàn quy 

pham pháp lut hin hành trong xcr l', hoàn thin chrng tir ban dAu, ghi chép k toán thành thao v 

bin dtng vn trong cac loai hInh cong ty. Sinh viên str dvng  t& thông tin trén báo cáo tài chInh d 

thuc hin nghip vi chuyên mOn trong t chirc Iai  cong ty, giái th& phá san cong ty; Co khá nang lam 

vic theo nhóm, tháo lun và xir l t& các tinh hung k toán hiu qua, dat  dlr9c các miic tiéu dä d ra 

cüa doanh nghip. Sinh viên hInh thành thirc tuân thu các chuAn rnirc dao  dtrc ngh nghip k toán, 

có thic ton trong nti quy, quy djnh cüa th chtrc; Co khâ näng thIch rng cao trong cong vice; Dc 

lip, sang  tao  trong nghien cru kin thirc chuyên ngành. 

9.52. Kê toán djnh giá doanh nghip 

Ma h9c phn: AA6O1O 

S tin chi: 3(3,0,0) 

Loai h9c phAn: Tr chn 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Hpc phAn kA toán djnh giá doanh nghip cung cAp cho sinh vién nhung kin thirc co bàn v djnh 

giá doanh nghip, k toán dnh giá doanh nghip, các nhân t ánh htxông tói k toán djnh giá doanh 

nghiêp; Co sO' xác djnh giá trj doanh nghip va các phuong pháp djnh giá doanh nghip; các nguyen 

tc k toán sCr ding trong k toán djnh giá doanh nghip, quy trInh kA toán djnh giá doanh nghip; k 

toán xác djnh các khoãn imic trên BCTC; k toán djnh giá doanh nghip trong tru'Ong hQp chia, tách, 

hcip nhAt, sap nhp, chuyAn di Ioai hInh, hinh thirc sO hiu, giái th& chAm dirt hoat dung cña dan vi k 
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toán. HQC phn con gii1p sinh vien có khá näng vn ding kin thrc k toán djnh giá trong các trtxO'ng 

hp chuyn di 1oi hInh doanh nghip; TIch circ cp nht thông tin lien quan tói ngh nghip; Lien 

h, thich üng va linh boat vói tinh hInh hi nhp kinh t toàn cu; Th hin tInh trung thirc, trách 

nhim và dáng tin cy trong cong vic. 

9.53. Lp và trInh bay báo cáo trong do'n v sir nghip 

Ma hc phn: AA6027 

S tin chi: 2(2,0,0) 

Loai hc phAn: Tir chn 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hc phn 1p vã trinh bay báo cáo trong do vi hánh chInh stir nghip cung cp cho sinh vién 

nhcng kin thCrc t,ng quan v báo cáo tài chInh, báo cáo quyt toán; Cách 1p  và trInh bay báo cáo tài 

chInh, báo cáo quyt toán. Xfr l' t& các tInh hung dn dn sr thay di các thông tin trên báo cáo tài 

chInh, báo cáo quyt toán. Thuy& minh va giâi trInh thrçc các chInh sách, nguyen ttC, phucing pháp, 

yu th ãnh huOng dn báo cáo tài chInh và báo cáo quyt toán.Sau khi hc xong hc phn nay sinh 

viên có khã nãng Ip báo cáo tài chInh, báo cáo quyt toán, dc, hiu, giái thIch ni dung và ' nghia 

cüa các chi tiêu trên báo cáo tài ehInh, báo cáo quyt toán cho các di tuqng scr diing thông tin k toán. 

Ben cnh do sinh viên có khá näng phân tIch dupe nhttng thay di các chi tiêu cüa báo cáo tài chInh và 

báo cáo quyt toán khi có các sir kin phát sinh lam ánh huong dn báo cáo tài chInh, báo cáo quyt 

toán. Thông qua vic rèn 1uyn cac k5 nãng v chuyên mon thI các k5' näng mrn nhu' lam vic nhOm, 

thuyt trInh, giao tip, may tInh cüa sinh viên cüng dupe rèn 1uyn va nâng ion rt nhiu. Sinh viOn 

tuân thu tht cac chun mirc dao  dirc ngh nghip k toán, có thüc ton trong ni quy, quy djnh cüa M 
chirc va các qui djnh cOa pháp lut. Sinh viOn có khâ nãng thIch 1mg cao trong cOng vic và dc lap, 

sang tao  trong nghiOn cru kin thlmc chuyOn ngành. 

9.54. K toán ngân hang 

Ma hc phn: BM6016 

S tin chi: 2(2,0,0) 

Loi hc phn: T%r chn 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hc phn K toán ngân hang trang bj cho sinh vien nhtng kin thlrc phu'ang pháp và quy trInh 

k toán các nghip vi buy dng van; tin diing, du tu vá thanh toán không dung tin mt trong boat 

dng kinh doanh ngân hang; phrong pháp 1p báo cáo can d6i ngày và báo cáo kt qua kinh doanh cUa 

ngân hang thu'ang mai.  Hc phn nay gilip sinh viOn có th tInh toán chInh xác s tin trong các giao 

djch ngân hang, hach  toán thành thao các nghip viii phát sinh lien quan dn các boat dng giao djch 

giUa ngân hang vói các chU th cua nn kinh t. 

9.55. Chuyên d - K toán trong doanh nghip xut nhp khu 

M hc phn: AA6005 

S tin chi: 2(2,0,0) 

Loai hc phn: Tu chn 

Diu kin tiên quyt: Không 
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H9c phAn K toán Xut nhâp khu cung cp cho sinh viên nhthig quy djnh pháp 1 Va nguyen 

tc trong giao thixong quc t. Sinh viên dtxcc trang bj nhung kin thüc co ban v k toán xut - nhp 

khu trên các góc do tip nhân, xtr l, hoàn chinh chIrng tir k toán, each tht'rc ghi chép và trInh bay 

thông tin di vOi các giao djch throng mai  quc t. Sau khi hoàn thành hQc phn nay, sinh viên thi.rc 

hin duçyc cac thu tic pháp l, vn dpng, hoân chinh cac cht'rng tir, lien quan dn hoat dng giao 

thuong hang hóa theo dung quy dlnh  hiên hành; Xii 1 du9C cac giao djch ngoi t trong qua trInh ghi 

nhtn ngliip vii xut - nhp khu theo hai phuong thirc trirc tip Va üy thác; Co khâ nAng lam vic theo 

nhóm, thâo lun và xir l du'çyc cac tInh hung xut - nhp khu trong thuc tin, giãi quyt tt mi quan 

h trong nhóm d thrc hin các rnic tiêu cia d ra; Sinh viên tuân thu t& các thu tic xut nhap khu 

theo thông l quc t va hch toán theo quy djnh hin hành, có thrc tOn trQng ni quy, quy djnh cUa 

t chirc, thIch ing cao trong cOng vic, dc lip,  sang  tao  trong nghién ciru kin thirc v throng mai 

quôc té. 

9.56. Chuyên d - K toán trong doanh nghip xây 1p 

MA h9c phn: AA6004 

S tin chi: 2(2,0,0) 

Loi hçc phn: Tr ch9n 

Diu kiin tiên quyt: Khong 

H9c phn K toán trong doanh nghip xay 1p bao gim nhng kin thirc v qua trInh tip nhn 

thông tin, xü l thông tin và trInh bay thông tin v k toán chi phi san xuAt và tInh giá thành san phtm 

xay lAp, k toán tiéu thii san phArn xay lAp và xác djnh kt qua kinh doanh t?i  don vj nhn thu thi 

cong và don vj cliii du Ur. Sau khi hoan thành lic phn nay, sinh viên vn dvng  tt cac van bàn quy 

pham pháp lut hiii hành trong xir li', hoãn thin chirng tir ban dAu, ghi chép k toán thành thao, trInh 

bay tt các thông tin trén BCTC tai  don vj nhn thu và don vj chü dAu tu. Sinh vien có khá nãng lam 

vic theo nhóm, tháo luân và xir i t6t cac tInh hung k toán hiu qua, dat  duc các min e tiêu dä d ra 

ciia doanh nghip. Sinh vién tuân thii t& cac chuAn minrc dao dire ngh nghip k toán, CO thirc ton 

trong ni quy, quy djnh ciia t chirc; Co khã näng thIch irng cao trong cOng vic; Dc lip,  sang  tao 
trong nghien ciru kin thire chuyên nganh. 

9.57. Chuyên d - K toán trong (loanh nghip thu'o'ng mi d1ch vu 

MA h9c phn: AA6003 

S tin chi: 2(2,0,0) 

Loai hçc phn: Tçr ch9n 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hoc phn K toán trong doanh nghip thuong mai  djch vii trang bj cho sinh vién nhung kin 

thirc dc thu v boat dng kinh doanh thtroiig rnai Va cung cAp djch vii ni dja trén các góc d tip 

nhn, xir 1' và hoàn chinh chirng tir k toán, each thire ghi chép thông tin và trInh bay thông tin cho 

các qua trInh rnua, bàn hang hóa, cung cAp djch vi (djch vint  mang tInh chAt san xuAt, mang tinh chAt 

kinh doanh hang hóa va mang tInh chAt phc v don thuAn), xác djnh kt qua hoat dng kinh doanh. 

Sau khi hoan thanh hc phAn nay, sinh viên có khâ näng nhn bitt va sir ding các ching tir hcsp pháp, 

hop l; Dánh giá va ghi nhn thông tin k toán thành thao các boat dng mua, ban hang boa, cung cAp 

djch yin] và kt qua hoat dng trong kS'  cüa doanh nghip theo dung các van bàn quy pham pháp lut 

hin hành v thus va k toàn. Sinh viên trmnh bay du'çc thông tin tài chinh trong kS'  cüa doanh nghip 
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thtiGng mal  dich vu trén he thng các báo cáo cung cp cho ngtthi si'r diing; Co khá nAng lam vic theo 

nhóm, tháo luii va xU. !,2 t& các tInh huiig k toáii liiu qua, dat du'qc các mpc tiêu dã d ra cüa 

doanh nghip. Sinh viên tuân thCi tt cac chun rnrc dao  dirc ngh nghip k toán, có thirc ton trong 

nôi quy, quy djnh cüa t chtrc; Co khá näng thIch rng cao trong cong vic; Dc lap, sang tao  trong 

nghiên cüu kin thCrc chuyên ngánh. 

9.58. Thirc tp doanh nghip 

Ma hQc phn: AA6038 

S tin chi: 6(0; 0; 6) 

Loai h9c phn: Bitt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9C phn Thirc tp t& nghip giüp sinh vien áp dung kin thirc chuyén nganh k toán dä &rçvc 

hçc vao thijc t doanh nghip. Sinh viên thrcic hiiàng dn phuong pháp tip cn và dánh giá duvc tInh 

hInh tài chInh, cong tác t chirc, quãn l' san xut cüa doanh nghip trong diu kin thuc t; Theo dOi 

và trmnh bay Iai &r?c qua trInh tip nhn, xcr l, ghi chép và cung cp thông tin kinh t tài chInh b&ng 

k thuet van ban trong diu kin thirc t tai  cac doanh nghip theo các van ban quy pham hin hành; 

Nhân bitt thrçc cac sai sot trong ghi nhân va trInh bay thông tin kinh t tài chInh tai  doanh nghip, 1ra 

ch9n dt19c cac phu'ang pháp sCra chü'a phü hgp. Sau khi hoàn thành hçc phn nay, sinh viên thành thao 

trong cac cong vic cüa môt nhân vien k toán, sinh vien giao tip di.rc,c thành tho bang ngôn ngü van 

ban và lam vic nhórn mt cách hiu qua. Sinh vien dánh giá và giái trInh diroc cac quan dim cüa 

ngtxôi hoc v cac tInh hung kinh t tài chInh ci th tai  doanh nghip, hunh thânh ttrông xây drng và 

hoàn thin t chirc k toán phii hcp vol diu kiên thrc tin cüa doanh nghip. Sinh viên tuân thu tt 

các chutn mtrc dao  dtrc ngh nghip k toán, CO thCrc ton trQng ni quy, quy djnh cüa t chrc, cO khã 

näng thIch rng cao trong Cong vic và dc 1p, hInh thành thüc tr hçc tp và rèn luyn su& di, sang 

tao trong nghiên cru kin thcrc chuyên nganh. 

9.59. Khóa lun tot nghip 

Ma h9c phan: AA6038 

S tin chi: 9(0; 0; 9) 

Loai h9c phn: Bat buQc 

Diu kin tiên quyt: Hoán thành các h9c phan trong chirong trInh dào tao 

H9c phn nay giñp sinh viên áp diing kin thirc chuyên nganh duçc hpc vào th?c t; Thirc hành 

k9 näng ngh nghip gan vol chuyên nganh k toán duoc dào tao  và rén luyn k näng cüng nhix thai 

d lam vic chuyén nghip, phát trin các rn61 quan h nham chun bj cho ngh nghip tu'ong lai sau 

khi tt nghip. Kt thüc h9c phn, mi sinh viên phái trInh bay kt qua nghien c(ru thuc t cüa mInh 

dtró'i hInh th(rc khóa lun tt nghip và phái bão v triróc hi dng.. 

10. DO! SANH CHUNG TR!NH DAO TAO 

ChuGng trInh dào tao  duqc di sánh vâi chirong trInh dào tao  cUa các Trung Dai  h9c 

khác citing ngânh lam c s dánh giá, cãi tin, phát trin chuang trinh nhi.r Tru&ng Dai  h9c 

Kinh t- Di h9c Dâ näng (Trin khai theo Htiâng dn s 01/HD-DHCN ngay 01/1/2020 cüa 

Hiu tru1ng Tnthng DHCNHN) 
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Ha Nói, ngày 20 tháng 08 nám 2020 

C1 HUUFRUG 
OI-1IEU TR1JNG 

/ (j _ 
./7TRON \ 

I ' 
\°\CÔNG NG 

Hf NOI 

K& qua cho thy cac chuo'ng trInh cUa cac Tnthng Dti hçc trong nuOc ducic so sánh 
cüng ngành có s tin chi cho nhóm kin thirc tucing thro'ng phü hçp vOi yéu CtU cüa BO Giáo 
diic và Dao tao  là phü hqp theo djnh huâng üng d%lng. Diu nay phii thuc vào each tiêp cn 
khi xây drng chuang trInh. 

11. PHE DUYET CHII4JNG TRINH DAO TAO 

Bàn mo tã chrnlng trInh nay cia  durç kim tra, phé duyt và ban hành cüa Hiu truâng 
Truô'ng Dai  hçc Cong nghip Ha Ni./. 

Pham Van Mng 
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PHU LUC: TA! LIEU THAM KHAO XAY DUNG CHUONG TRIINH 

I. Các van ban pháp 1 
- Huàng dn dánh giá chuang trInh theo AUN — QA, phiên ban 3 2015; 

- HiiOng dn chung v sr ding tiêu chun dánh giá chat krcmg chrnmg trmnh dào tao 

cac trInh dO cüa giáo diic dai  h9c cüa BGD&DT 2016; 

- Lust giáo dyc di hc s 08/2012/QH13; 

- Quy& djnh 52/2008/QD-BGDDT, ngày 18 tháng 09 näm 2008 v Ban hành chuong 

trInh các mon 1 1un chInh trj trinh dO dai h9c, cao dng diing cho sinh viên kMi ngành 

không chuyên; 

- Thông tu s 24/2017/TT-BGDDT, ngày 10 tháng 10 nãrn 2017, Ban hành Danh mvc 

giáo diic, dào tao  cp IV trInh dO dai hçc; 

- Can cü Quyt djnh s 687/QD-DHCN ngày 01 thang 06 näm 2016 cUa Hiu tnthng 

trithng Dai  hc Cong nghip Ha NOi  v vic phê duyt D an: Xây drng và trin khai thrc 

hin các chixang trInh dào tao  trInh dO Dai h9c cña trung Dti hçc Cong nghip Ha NOi  theo 

mO hInh CDIO; 

- Can cir Quyt djnh s 259/QD-DHCN ngày 20 tháng 3 näm 2017 cüa Hiu trithng 

trumg Dai  hçc Cong nghip Ha NOi  v vic mô' rOng  pham vi áp diing D an: Xây dirng và 

trin khai thirc hin các chixang trinh dào tao  trInh dO Dai hçc cüa trung Dai  h9c Cong 

nghip Ha NOi theo mô hInh CDIO; 

- Can ci'r Quy dinh kern theo Quyt dinh s 351/QD-DHCN ngày 06 tháng 4 näm 2018 

cüa Hiu triiOng Trung Dai  hçc Cong nghip Ha NOi quy djnh v khi hxcing kin thrc ti 

thiu, yêu cu v nang 1jc ma ngixi hc dat  duc sau khi tt nghip di vâi m6i trInh dO dao 

tao cüa giáo diic dai  h9c và quy trInh xay dirng, thm djnh, ban hàrih chi.rng trmnh dào tao 

trInh do dai hoc, thac sT, tin sT. 

II. Khung chu'ong trinh các triring di hçc khác: 
- Trixng Dai  h9c Kinh t-Dai h9c Dà Nng; Ngành K toán.; 

- Hip hOi  K toán cong chi'rng Anh ACCA 
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