
TRU'O'NG ftI HQC CONG NGHIP HA NO! 

KHOA KE TOAN - KE TOAN 

BAN MO TA CHUONG TRINH DAO 
TAO TRNH DQ DAI HOC 

NGANH KE TOAN 

Ha Ni, 2021 



MUC LUC 
1. THÔNG TIN CHUNG VE CHUONG TRINH DAO TO 3 

2. MUC TTEU CHUONG TRuINH 3 

2.1. Tm nhIn - Sir mang  - M%ic tiêu chin higc cüa Tru?ng DH Cong nghip Ha Ni 3 

2.2. Tm nhin - Sir mng — Chin krgc phát trin cUa Khoa K toán-K toán 4 

2.3. Miic tiêu cüa chuang trInh 5 

3. CHUAN DAU i& 6 

4. V TRI VIC LAM 8 

5. THÔNG TIN TUYEN SINIH, QUY TRINH DAO TILO vA oiEu IUJN TOT 
NGIIIP 8 

5.1. Thông tin tuyn sinh 8 

5.2. Quy trInh dào tao 8 

5.3. Diu kin xët và cong nhn t& nghip 9 

6. DOT  NGU VA CO sO VT CHAT PHIJC VJ GIANG DY 9 

7. CHIEN LUQC GIANG DAY VA HQC T4P 10 

7.1. Chun bj cña giãng viên  10 

7.2. Các phumg pháp/chin luqc day  h9c  10 

7.3. Cái tin, nâng cao chit hrgng day  h9c  11 

8. PHIJONG PHAP KIEM TRA DAMi GIA 12 

8.1. Quy trinh dánh giá  12 

8.2. Hinh thic, tr9ng s và tiêu chI dánh giá  12 

8.3. Rubric dánh giá chun du ra cüa chixong trInh  12 

9. NI DUNG CHU'ONG TRINH 13 

9.1 Khi luqng kin thirc toàn khOa  13 

9.2 Ni dung chuong trInh  13 

9.3 Ma tran  Chun du ra - Hçc phn 20 

9.4 So d tin trInh dào tao 21 

9.5. Mo tã vn tt ni dung và kh6i hrçxng h9c ph.n 22 

10. DOT SA CHEJONG TRIIN}T DAO TO 42 

11. PIlE DUYT CHIJONG TRIINH DAO TIO 43 

PHU LUC: TAT LTU THAM KHAO XAY DITh4G CHUONG TRINIH 44 

2 



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

Ten chuo'ng trinh (ting Vit): Cu nhân K toán 

Ten chiiong trInh (ting Anh): Accounting 

Ma ngành dào tao: 7340301 

Dan vj cp bang cp bAng: TrtrOng Dai hQc Cong nghip Ha Ni 

Ten van bAng sau khi t& nghip: Cu' nhân K toán 

TrInh do dào tao: Dal hoc 

Thai gian dào tao: 04 nAm 

Don vj giãng day: Tru'O'ng Dai h9c Cong nghip Ha Ni 

Khoa quàn l CTDT: K toán — K toán 

2. MUC TIEU CHUCfNG TRINH 

Miic tiêu cüa chuo'ng trInh dào tao  du'gc xây d%rng phü hqp vOi Tm nhIn - SÜ mng - 

Mic tiëu chin luc cUa Tru'O'ng DH Cong nghip Ha Ni; tuo'ng thich, phU hgp vâi Tm nhIn 

- Scr mang cüa Khoa K toán-K toán nhAm bi du'&ng con ngu'?yi và phát trin nghien ci.'ru 

khoa h9c mang tInh rng diing dáp crng các nhu cAu xA hQi. 

2.1. Tm nhln - Sá' ming - Mc tiêu chin lwi/c  cüa Trithng DH Cong nghip Ha Ni 

T.ru'Ong Dai  h9c Cong nghip Ha Ni là trix&ng dai  h9c cong 1p trirc thuc BQ Cong 

Thuong, cO truyn th6ng dao tao  can b khoa hçc kS'  thuat, can bQ kinh t, cong nhân k thuat 

Iâu dO'i nh.t Vit Nam tin than là Trung Chuyên nghip Ha Ni thành 1p näm 1898 và 

TrnOng Chuyên nghip Hài PhOng thành lap näm 1913) và là ca s dào tao  djnh hu'Ong üng 

ding nhiu nganh, nhiu loai  hInh, nhiu cp trInh d. 

2.1.1. Tdmnhln 

TrO' thành ciai hQc dao tao,  nghiên ciru khoa h9c Crng ding cia näng, phát trin theo mO 

hInh dai  hpc thông minh; dat  chun quc t trong mt s linh vrc then cht; là sr Ira ch9n 

hang du cüa ngtxOi hçc, cong dng và doanh nghip. 

2.1.2. Si' mgng 

Dào tao  nhân 1rc chat krang cao; sang tao  và chuyn giao tn thic, cong ngh tâi xà hi 
và cong dng dáp áng yeu cu thai kS'  cách mng cong nghip, phic vii xa hi và dt nuàc. 

2.1.3. Giá tn c& Mi 

1. K ngh là nn tang: Kt hp truyn thng cCa tru'ng k ngh du tiên tai  Vit Nam 
và k5 thuat, cOng ngh hin dai  là nn tang xây drng và phát trin. 

2. Kiên djnh vO'i muc tieu: Kiên djnh trong xác djnh và trin khai thc hin các hoat 
dng nhAm dat  rnic tiéu. 
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3. K& ni tao  sfrc manh: Doan k& ni bO,  gn kt d6i tác tao  nên sic manh  cUa nhà 
tr11Yng. 

4. Khách hang là trung tam: Huàng thj truông, dt 1i Ich và sv hài lông cüa ngixi h9c, 
khách hang và cac ben quan tarn là trung tarn các hoat  dng. 

5. Khác biêt tfr sang tao: Tao ra sir khác bit d dOt  phá nhä sir sang tao. 

2.1.4. Muc tiêu chièn 1woc 

Miic tiêu chung 

Trâ thành dai  h9c khoa h9c rng ding hang du Vit Narn, theo rno hInh tr chi.i toàn 

din, di du trong xu th chuyn dM s va quàn trl thông minh; 

San phm giáo diic dào tao  nrn trong top du Vit Narn v khá näng dáp rng yêu cu 

cUa thj truông lao dQng, dl.r9'c ghi nhn v näng Iirc sang tao  và khOi nghip; 

San phm khoa hçc cong ngh dirge cong nhn va Crng diing rQng rãi trong niràc, mOt  s 

ITnh virc dat  tm khu virc và quc tL 

TRIET LV GIAO DVC 

Giáo dic toàn din, vi sir phát trién bn vung và hOi  nhp. 

2.2. Tim nhIn - Sü' mzng — Chiln liqlc phdt trién cáa Khoa Kltodn-Kliodn 

2.2.1. Tmnhln 

Trâ thành mOt  trung tarn nghiên c(ru và dào tao  ngun nhân lrc hang d&u trong Iinh vrc 

K toán, K toán, Phân tIch kinh doanh cUa Vit Nam, ngang thm vO.i các tnrOng Dai  h9c uy 

tin trong nuOc theo dnh huong (mg diing. 

2.2.2. Srmgng 

Cung cp ngun nhân 1rc Co trInh dO chuyên mon cao, dy dC k5 nàng ngh nghip d 
thc hin dirge cong tác nghip vii, quãn l kinh doanh, tu vAn, nghien cru khoa hçc và 
chuyn giao cong ngh trong lTnh virc k toán, K toán, phân tIch kinh doanh 

2.2.3. ChieCn  hrcic phát trin 

- Day và h9c theo phuong pháp tIch cijc; 

- Phát triAn chirang trinh dào tao  tip cn theo tiêu chuAn quc gia, tin tói theo chuAn 

quc th theo huong ngh nghip 

- Dánh giá va phát trin các hoat dng dão tao  tiAp  can  theo tiêu chuAn quóc gia, tin 

tOi theo chuAn qu6c th; 

- ChuAn hOa giáo trinh giãng day; 

- KhOng ngimng nàng cao nãng lirc giãng viên và can bO quân l; 
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- Xây dirng môi truOng hçc tap, giâng dy và NCKH tt cho giãng viên va sinh viên; 

- By mtnh hot dtng NCKH theo hiràng ing diving thirc tin san xut; 

- Gn kt hot dng dào tto vó,i thrc t san xut tti doanh nghip; 

- DÀy mtnh tham gia các t chcrc ngh nghip trong nuO'c nhtx VACPA va t chtrc 

ngh nghip Qu6c t nhix ACCA, ICAEW và cãc doanh nghip Cong ngh; 

- Tang ctrOng crng diing CNTT trong hot dng giãng day, tang t 1 hc phÀn t chtc 

dy kt hçp, giãng trijc tuyn. 

Triêt 1j5 gido dyc: "Giáo dyc toàn d&n,  vl srphát triln btn vfrng và h?3i  nhlp" 

2.3. Myc tiêu cáa chwong trinh 

Chuo'ng trInh dào to nganh K toán dtrçc thit k vói mvc  tiêu dao tao nhu' sau: 

2.3.1. Myc tiêu chung 

- Dào to và cung cAp ngun nhân lirc dáp crng nhu cAu xa hOi, bi du&ng nhân tài; Nghien 

ctu khoa hpc, Ong diing va theo huâng ngh nghip nhm dáp (mg yêu cAu phát trin kinh 

t, xa hOi,  dam bão qu6c phOng, an ninh Va hi nhp quc th; 

- Dào tao ngui hoc có phAm chAt chInh trj, do dire; Co kin thirc CG sâ và chuyên mon 

vung yang, cO nAng Irc thtrc hành ngh nghip, näng Iirc nghien ciru, cO khá nAng tng hp, 

phân tIch d giái quyt nhung vAn d lien quan dn kÀ toán, tài chInh trong doanh nghip, 

cung cAp djch vu k toán, kim toán, tài chInh, thus; Co trách nhim ngh nghip, thIch nghi 

vO'i mOi tru&ng lam viêc, cO khã näng tu h9c d thIch imng voi sir phát trin khong ngi'rng cüa 

khoa h9c cong ngh và mOi truxng kinh doanh. 

2.3.2. Muc tiêu cu 

Sau khi hoàn thành khOa hoc, sinh viên tt nghip có kin tht'rc, k5' hang và phâni 
chAt/thai d: 

MT1: CO hiu bi& v chInh trj, xä hi; CO các kin th(mc ca bàn trong linh vrc khoa hçc 

kinh t phü hçrp vói chuyên ngành diIQ'C dào to d dóng gop hthh hiu vào sir phát trin bn 

vUng cüa xâ hi, cong dng; 

MT2: CO kin thirc co bàn v toán hoc, thng kê là co s& nn tang cho vic tip thu các 

kin thirc giáo diic chuyên nghip và khã näng hc ttp ô trInh d cao hon; 

MT3: Co hiu bi& chuyên sâu v kin thi'rc co sO ngành k toán (nhi.r kinh t hçc, 

marketing, thng kê, tài chInh, pháp 1ut kinh doanh...), to diu kin thun igi cho vic h9c 

tp cac mon chuyên ngành, nghiên c(ru chuyên sâu, tip cn d dang vâi các thay di cüa mO 

hInh quãn l và môi truàng kinh doanh; 

MT4: CO kin thirc chuyên ngành dãp (mg dtxcc nhu CÀU cOa xa hi v linh vic ké toán, 
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kim toán, tài chInh, thu& T chrc, thirc hin cong tác k toán cOa các doanh nghip; K 

toán trong don vj công; CO khã näng lap  và phân tich báo cáo tài chInh, lap k hoch tái 

chInh, quyt toán thu& tu' vn vã quãn I hiu qua hot dng kinh doanh trong doanh nghip 

MT5: Co k5 nàng ngh nghip, giao tip, lam vic nhOm dü d lam vic trong môi tniOng kinh 

doanh näng dng va hi nhp quc t; Co tinh thin trách nhim cao trong cong vic. 

MT6: CO näng 1irc hinh thành ' tuOng, thit k& trin khai va van  hành trong bi cãnh 

canh tranh và hi nhp quc t. 

3. CHUANDAURA 

Sinh viên t& nghip nganh K toán dt duçc nhUng chun du ra sau: 

SO1 - Co khã nàng giãi quy& du'çic các bài toán co' bàn lien quan dn mô hInh toán, XáC 
suit thng kê vã kinh t luqng trong linh virc kinh t - k toán, K toán - tài chInh 

S02 - CO khã näng thão luan  du'qc cac vn d v 12 luan chInh tn, khoa h9c kinh té - xA 
hi; Sü' dung ngoi ng& 0' trInh d trung cp bac  3/6 (tuong (mg vO'i B 1 khung Châu Au). 

S03 - CO khã näng van  ding dU'QC cãc kin th(mc co bàn thuOc  khi kin thcrc co' sO' ngành 
(kinh t hçc, marketing, thông kê, tài chinh, pháp luat  trong kinh doanh) vã chuyên ngãnh (K 
toán tãi chinh, k toán quãn trj, K toán va thud) vào viec  t ch(rc, thirc hin nghip vi k toán 
trong doanh nghip. 

SO4 - CO khã näng 1p luan  va giái quyt dixgc các vn d khi van  dung  luat  k toán, 
chuân iiirc k toán, ch dQ k toán Vit Nam va chun mrc k toán qu6c tê. 

S05 - CO khã nãng cung cap và ti.r vn cho nhà quãn l' các thông tin k toán tài chinh, k 
toán quãn trj, phân tfch hot dng kinh doanh, tài chInh doanh nghip, thu và K toán trong 
doanh nghip. 

S06 - CO khã náng giao tip hiu qua trong qua trInh thirc hin cOng vic nhu: k nAng 
thuyt trinh, phãn bin, k5' näng lam vic theo nhOm va giãi quyt m6i quan h trong nhOm d 
thrc hiên duac các muc tiêu dA d ra. 

S07 - CO khà nàng hInh thành tu' duy bao quát h th6ng k toán trong doanh nghip, xac 
djnh dtxac nhim vu trQng tam, thcr Ui u'u tiên, vn d nay sinh vã Uro'ng tác giti'a các b phn 
trong doanh nghip, t& dO dua ra cac phuong an ti u'u. 

S08 - CO khâ nãng hinh thành và thirc hin dLrçlc d(rc tInh cá nhân, ngh nghip nhu: kiên 
trI, linh hot trong cong viec, chAp nhan duo'ng dAu rUi ro; giãi quy& vAn d mOt  each sang 
tao; tir dành giá và cO )2 th(mc tir hc tap,  rén Iuyn su& dô'i; th ch(mc hott dQng nhOm phU hçp 
vó'i cong vic. 

S09 - Nhan bi& vã thirc hin du'gc cac trách nhim do dcrc và ngh nghip. 

SOlO - CO nàng lu'c hInh thành ttxO'ng, thit k, trin khai và van  hành trong bi cãnh 

canh tranh và hi nhap quc t. 
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Bang 1. Ma trçln tich hip mic lieu và chun du ra cüa chwong trinh 

TT Chuan dau ra Muc tiêu dào tao 
MTI MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 

a.  

CO khã näng giãi quyt du'qc cáo bài toán ca 
bàn lien quan den mô hlnh toán, xác suât 
thông kê ya kinh té Iuqng trong linh virc 
kinh tê - ké toán, kiêm toán - tài chInh 

12 

b.  

Co khã näng thão 1un duçic các van dê ye 12 
1un chInh trj, khoa hQc kinh tê - xa hi; Khà 
näng giao tip hiu qua bang tiêng Anh a 
trInh di ngoi ng& bc 3 theo khung nAng 
1irc ngoti ngIt 6 bc. 

12 

c.  

CO khá nãng van  dvng dixçc các kiên thcrc Co.  
bàn thuOc khôi kiên thirc Ca so nganh (kinh 
tê h9c, marketing, thông kê, tài chInh, pháp 
luat trong kinh doanh) vá chuyên rigành (Ke 
toán tài chInh, ke toán quán trj, kiêm toán và 
thue) vào vic to chrc, thirc hin nghip viii 
ke toán trong doanh nghip. 

12 111 

d 

CO khà nãng 1p luan  và giâi quyêt diIQC CáC 
van dê khi van  diing  luat  kê toán, chuân mirc 
kê toán, ché dO k toán Vit Nam và chuân 
mirc ke toán quôc té. 

12 12 

e.  

CO khã nang cung cap va Ut van cho nhà 
quán 1)2 cáo thông tin kê toán tài chInh, kê 
toán quán trj, phân tIch hoat  dng kinh 
doanh, tài chInh doanh nghip, thuê và kiêm 
toán trong doanh nghip 

12 12 

f.  

CO khá nàng giao tip hiu qua trong qua trInh 
thuc hiên cong vic nhu: k5 näng thuyêt trInh, 
phán bin, k nãng lam vic theo nhOm và giài 
quyêt môi quan h trong nhOm dê thirc hin 
dixcic các muc tiêu dã dê ra. 

12 12 

g.  

CO khã näng hinh thành tu duy bao quát h 
thông kê toán trong doanh nghip, XáC djnhdu,çic 
nhim vii tr9ng tam, th(r tir ixu tiên, van dê nay 
sinh va tl.rong tác gifta các b phn trong doanh 
nghip, tr dO di.ra ra cáo phuong an tOi uu. 

12 111 

h.  

CO khã nàng hInh thành và thirc hin dirçic 
dtrc tInh Ca nhân, nghe nghip nhu: kiên trI, 
linh hoat trong cong vic, chap nhan duang 
dâu rOi ro; giãi quyêt van de mt each sang 
tao; tu dánh giá vã cO thirc tir hc tsp, rèn 
luyn suôt dOi; tO chCrc hoat  dng nhOm phi 
hqp vOl cong viac 

12 111 

• Nhân thCrc Va thuc hiên ducic các trách 
nhim dao  dac va nghê nghip. 

12 12 

• 
- 

CO näng lçrc hInh thành tu'Ong, thiet ke, trlên 
khai và van  hành h thông k toán, h thông 
kiem soát ni b cUa doanh nghip trong bôi 
cãnh canh  tranh vá hi nhp quôc te. 

12 12 12 12 

7 



Chun du ra dong vai trô quan trQng cho vic phát trin va dánh giá chuo'ng trInh dâo 
tao. Các chi bão dánh giá cUa ti'rng chun du ra &rçic dung lam tham chiu d dánh giá chun 
du ra cüa chuoiig trInh. 

4. V4 TR1 VIC LAM 

Sau khi t& nghip chu0ng trInh dão tao,  nguài hçc cO th lam vic t& ti các vj tn sau: 

- K toán tng h9p, k toán các phn hành (k toán tin, k toán tài san c6 djnh, k toán 

hang tn kho,..) trong phông k toán cüa tht ca các 1oi hInh doanh nghip; 

- Nhân s11 cho cac cong ty hành ngh dich vij k toán, kim toán; 

- Chuyên viên b phtn kim toán nOi bO cüa các tp doãn, tng cong ty, ngân hang thu'oiig mal; 

- Kim soát viên, thanh tra viên, k toán viên trong các dun vj cOng; 

- Chuyên vien phi trách cOng tác tài chInh trong các dun vj; 

- Chuyên vien trong cac co quan quãn I hoat  dng k toán, kim toán cUa Nhà nuóc; 

- Nghien ciru viên trong cac vin nghiên cru, Giãng vin giãng day  trong cac cu sâ dao 

tao khéi nganh kinh doanh - quán l, nganh k toán, kim toán 

5. THÔNG TIN TUYEN SINH, QUY TRINII oAo TIO vA iEu KIEN TOT NGHIP 

5.1. Thông tin tuylnsinh 
- Quy chê tuyên sinh: Theo quy chê tuyên sinh di hçc chInh quy cüa B GD&DT, 

cap nhât tai http://tuyensinh.haui.edu.vn. 

- Vüng tuyn sinh: tuyn sinh trong ca nixOc. 

- Di tircrng tuyn sinh: Tt Ca thI sinh dA t& nghip THPT hoc tuong duong. 

- Phuong thrc tuyn sinh: 

T hçcp xét tuyên: 

+ Khi AOO (Toán, L, Hóa) 

+ Khi D07 (Toán, Hóa, Anh) 

+ Khi DO I (Toán, Van, Anh) 

5.2. Quy trinh dào 4w 
- Quy ch dào tao  si diing ia quy ch dao tao  theo h9c ch tin chi, tao  diu kin d 

sinh viên tIch circ, chU dng thIch ing voi quy trInh dào tao  d dt dixc nhng kt qua t6t 
nht trong hçc tap, rèn luyn. 

- Chuo'ng trInh dao tao  duc thit k 8 hc kS'  tirung Crng voi 4 nãm hoc, gm 148,5 tin 
chi. Trong do thai gian hc tp chInh thrc 4 nãm va thai gian hc tp thi da 6 nAm. 
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- Mi näm h9c duçic chia thành 2 hQc kS'  chInh khoãng 15 tu.n hoc, 2 tun thi, 1 tuân 

dr trü và 1-2 hçc kS'  phi khoãng 10 tun. 

5.3. Dhu kiin xét và cong nhçin tát nghp 
Nhung sinh viên có dii diu kin sau thI dugc xét t6t nghip: 

- Cho dn thôi dim xét Mt nghip, khong bj truy ciru trách nhim hInh sr, hoc không 
dang trong thai gian bj k' luat ó' mrc dInh chi h9c tip; 

- TIch Iüy dü s h9c phn va kiMi hxçing cüa chuong trinh dào tao; 

- Dim trung bInh chung tIch luy cüa toàn khóa h9c dtt ti'r 2,0 trà len; 

- Co ching chi giáo dc quc phông an ninh va giáo diic th chit; 

- Dtt chun du ra v ngoi ngfr; 

- Dt chun dAu ra v cong ngh thông tin; 

Sinh viên dü diu kin xét Mt nghip duçic Khoa Mng hçrp va gfri d xut v Phông 
Dào tao, d trInh Hi dng xét cong nhn Mt nghip. 

6. DQI NGU vA C% S VAT CHAT PHVC V1 GIANG DiY 

Khoa K toán-K toãn bao gm 04 bO mOn: B mOn K toán; B mOn K toán doanh 
nghip; B mon K toán cOng và B mon H thng thông tin k toán. 

Khoa K toán-K toán hin ti dang quãn l 09 phOng thI nghim chuyên ngành phiic 

vi cho h9c tap  và nghiên cCru khoa h9c cüa giãng vien va sinh vién. Các phOng thI nghim Va 
thi& bj duqc phân cong quãn ! bo'i các Bô mon K toán; B mon K toán doanh nghip; B 
mon K toán cong vã B mon H thng thông tin k toán. 

Bang 3. Thông kê phOng thI nghim chuyên nganh 

TT Ten phông thI nghim Vj tn 

I PhOng thrc hành K toán, K toán I 2051B3 

2 PhOng thirc hành K toán, K toán 2 2061B3 

3 Phông 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 thuc hành K toán, K toán 6 307/B3 

7 PhOng Hi thão Tang 3 trung tam thông tin thu vin khu B 

S PhOng sinh hot chuyên mOn, h9c thuat  105/B3 

9 PhOng thirc hành K toán, K toãn 7 Phông 201/Hi tru6ng 

Các phOng thI nghim chuyên nganh duçic du tu các thi& bj và mO hInh hin dai,  gn 

vái thrc th ngoài doanh nghip, clap (mg nhu cAu dào to nganh K toán. 

9 



CHUAN DAU RA 

Tini nhin, sü 
mang 

DANII GIA 

Danh gO Khoa dao 
tyo 

4 

Myc tItu 
chu on trinh 

h giO chicong 
Ii 

n diu ra 
ong trinh 

a Irni diiitg noni 
hoc 

nan du ra • U? CUTYfl mOn hoc 
mOn hoc e Phuong php ghing dy 

• Hoyt dng hçc tp 
• COng cv dOnh giO 

DOn Ii glO nOn hoc 

7. CIHEN L!1€IC GIANG DAY VA HQC TiP 

Chin kroc giãng dy vã hçc tp cüa K toán-K toán tip can da trên chun du ra, 
cp d chu'ong trInh, ti'r chuAn du ra mong dcii cüa chuong trInh dào tao, thit k chun du 
ra cp d CTDT, thit k chutn du ra cAp dO hc phAn. Da trên chuAn du ra nay xây dirng 
k hoach giãng day, tin trInh giãng day: d cuang mon h9c, phung pháp giãng day, phlrGng 
phap h9c tp và cac cong ci dánh giá. Sau khi k& thUc hc phn tin hành dánh giá mon h9c 
và tin dn dánh giá chucing trInh d tin hãnh cãi tin chuAn du ra chucing trinh. 

Hmnh 1. Mo Ia Iiep cln giáo dic dy'a Irên chuin du ra cüa K/wa Kltoán - Kltodn 

7.1. Chutn bj cüa gidng viên 
Giãng viên giáng dy chixo'ng trinh nganh K toán cAn trang bj nhu'ng kinh nghim dy 

hoc khác nhau: 

- Nm rO thông tin lop h9c ma mInh dang giáng dy (lOp hçc có I thuyt hay thrc 
hành; mOn h9c bat buOc,  mon h9c tir ch9n hay mon h9c thay th t& nghip); 

- Nm rO kiu dy h9c (day h9c lien mOn, dy h9c trirc tuyn hay dy h9c tich hçip); 

- Hiu rO sinh vien cUa mInh (sinh viên näm nhAt, nm hai, näm ba hay nãm cu6i di hçc); 

- Hiu rO v chInh sách trong hc tap; 

7.2. Cdc phwong pháp/chiln liric dçzy h9c 
- Phu'ong pháp thIch nghi vO.i nguOi hoc, dt tr9ng tam 0 ngu0i h9c; 

- Thay di each thcrc hoat  dng dy và h9c cüa GV va SV: Ngu0i h9c cAn nghi nhiu 
hcin, lam nhiu hon, tháo 1utn nhiu hon, vol trang thai thoãi mái, hirng thu han, trong mi 
quan he than thin dan chO d thtrc hin t& mic tiêu dào tao; 

- Các phuong pháp du9c sir ding chU yu: giãng dy trcic  tip, giãng dy gián tip, 
hçc tp trái nghim, giàng dy tuong tác, và h9c tap dOe  lap. 

- Danh sách chin lu'çic giãng dy va phu'ong pháp giãng dy sci diing trong chixong 
trInh dào tao du'cic mô tá nhu bang 4. 
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Bang 4. Chili, 1wic và phát triln giãng dqy 

Chin Iu'o'c giãng dy Mo tã Phirong pháp giãng dy 

Giãng dy trirc tip Da s các hQc phn I thuyt duçc 

dy theo phxong pháp thuyt trInh, 

thuyt giãng, vn dáp, dt câu hOi 

gqi 2, giao bài tp v nhà, kim tra 

khã näng tr hçc cOa sinh viên thông 

qua bài tap, thão 1un nhOm, 

seminar 

Thuyt giãng; Bãi h9c; 

Câu hOi gçi , chn doán 

TrInh din mu, Luyn 

tp và thirc hành 

Giãng dy gián tip Mt s hçc phn giàng dy gián tip 

khong CO sir can thip rO rang cüa 

giãng viên nhu thirc tp t& nghip, 

khóa 1un t& nghip 

Yêu cu; Giâi quyt vAn 

d; Nghiên cüu tInh 

hung; Xây d%rng tuOng 

H9c ttp trãi nghirn Các mon hçc co ban duçc thirc hãnh 

o.  các phOng thirc hành, thI nghip, 

các h9c phAn co so ngành và chuyên 

nganh cO thirc hành ti phOng thirc 

hành trâi nghim thirc t va thirc 

hành trên các t'rng diing thirc tin. 

Mo phOng; Thirc hánh 

thirc t. 

Giang dy tu'rng tác Dxçc thirc hin hAu h& trong cãc 

mon hc cUa chi.rong trInh dão tto. 

Sinh vién thão 1un nhOm, thuyt 

trInh, thirc t t& nghip, khOa !un 

t& nghip 

Tranh luan; Thão 1un; 

Giâi quy& vAn d; Dng 

näo 

HQC tp dQc 1p Hot dng thirc t t& nghip, hot 
dng tir hoc, khóa 1un t& nghip 

K hotch Ca nhân; K 

hoch nghien c(ru 

7.3. Cal tiln, nâng cao chat lwing dqy h9c 

- Chrong trinh dào to disçic rà soát djnh kS'  2 näm/1 lAn theo hixàng diAu chinh dáp 

irng duçic nhu cAu cüa ngu'Oi hçc va CáC ben có lien quan; 

- CO nhiAu hInh thCrc h trp' sinh viên trong nhim vy rèn Iuyn dao dOc, tác phong và 

k näng; 
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- Hang k' cac B mon xây dirng k hoch d giO' cüa GV dc bit là GV tré d trao 

di chia sé kin thirc, phi.rong phap giàng dy nâng cao näng lrc GV; 

- Thu&ng xuyen I&y kin phan hi cüa sinh viên v phm chat, tài nàng, dao  dCrc và 

tác phong cUa GV; 

- Thuong xuyên lAy kin cüa các ben lien quail v nhu cAu sü' dicing nguài hpc sau 

khi t& nghip. 

8. PHUONG PHAP KIEM TRA DANH GIA 

8.1. Quy lrinh itdnh giá 

Phi.xong pháp dánh giá sinh viên dira trên chuAn dAu ra cAp hçc phAn c sâ và các hQc 

phn chuyên nganh, chuAn dAu ra cAp h9c phAn phãn ánh mirc d c1tt chrçc cüa chuAn dAu ra 

cAp CTDT ngành K toán. Vic dánh giá nay phài darn bão tInh giá trj, tin tu&ng và cong 

bang. Dánh giá sinh viên bao gm thi dAu vao, khão sat sinh viên v mon hçc giu'a kS'  và dánh 

giá t6ng th cui kS'.  Các phuo'ng pháp dánh giá bao gm: trAc nghim khách quan nhiu 1ira 

chQn, bài kim tra ngAn, báo cáo thirc th tt nghip, khOa lun téit nghip, kim tra thirc hành, 

phân tIch tInh hu6ng. ChuAn dánh giá có th dira vao các rubrics mon h9c. Vic cho diem, 

phãn hi cCia giàng viên, sinh viên duçic thirc hin theo quy trInh (HInh 2). 

(iäiig (ia\ Va iiç t.p 

1ri3t i' iiao ci ic 

  

Phtrcmg phip giang dy 

Môi tru&ng vñ tai liiu hc 
tap 

   

   

i)inh giá snh viCut 

Chuan c1oin, thông 
tinr&ng vi tong the 

Pliucnui phip danh gii 

T iii c hi (ial)11 _fl1 

 

( t)*jH iau 
r;* ctitrtirsg 

tt-lnh 

    

 

(;ia tn. un ciy vii cong hang 

  

    

     

   

Cho diCin, phan hOi vã 
phôc khâo 

I-fink 2. Quy trInh giãng dçiy h9c 1(lp Va da;zI, gui sink v/en 

8.2. I-link lhá'c, tring s6 và lieu chiddnh giá 

Quy djnh cii th trong D ci.rong chi tit hoc phAn 

8.3. Rubric dank giá chithn du ra cüa chwong (rink 

HuOng dn cii th trong D cu'ong chi tit h9c phn 
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9. NO! DUNG CHU11NG TR!NH 

Cu tróc chuang trInh dam bão sir sap xp hçp 1', can bang a timg h9c k' cUa näm 

hçc vã trng kh6i kin thirc. Chu'ong trInh b trI các mon h9c tir co ban dn nâng cao nhm 

dam bâo kin thüc dUGC lien tiic, muc do tang dan va dü thO'i gian tich Iy kin thcrc, rèn 

1uyn k5 nàng, dto d(rc, thai d can thit d lam vic. Dng thai chuung trInh cüng duçc thi& 

k bão dam tInh chuyên sau cho tang linh VJTC chuyên ngành và có khã nang ma rQng cho 

nhiu chuyên ngânh khãc nhau. 

Ni dung chuo'ng trInh bao gm CáC khi kin thrc Co ban, Co sO, chuyên nganh t6t 

nghip có mi.rc d tang dan du'qc giáng dy trong các mon h9c, dng thai giüp ngixOi hçc nâng 

cao them các k nãng mm, k nãng tin h9c, ngoi ngU',... rèn luyn dtrc tác phong, k' 1ut, 

an toân lao dng khi lam vic. Chixong trInh cüng dam bão tinh linh hot giUp ngtrOi h9c có 

th chuyn di sang các ngành hçc khác a nAm thcr nhat, nàm thcr hai hoc h9c cüng lác nhiu 

chu'cing trinh. 

9.1 Kh6i Iwçing kiln iliac bàn khóa 

Tong s tIn clii phii tich lüy 148,5 tin chi 

Kh6i lirçrng hçc tp Tong s 
S tin chi 

T l (%) LT TH!TN TL/BTL/DA/TT 

Kin thxc Gião dic dai 
ciiong 46.5 40 6.5 0 31.3% 

Kin thirc Co sO ngành 50 45 4 1 33.7% 
Kin thi.'rc Chuyên 
nganh 37 32 5 0 24.9% 

Kiênthüct6tnghip 15 0 0 15 10.1% 
Tngcng 143 117 15,5 16 100.0% 

9.2 N5i dung chwong brink 

ST 
T 

M hQC 
phãn 

Ten hQc phan So tin chi Ilyc 
k 

Kiêu 
hc 

phân 

I-lQc phflu (theo 
ma) 

Tong LT TH/ 
TN 

BTL 
/DA 

Tiên 
quyet 

HQc tru'óc 

I. KIEN THUC GIAO DUC  BA! C1fOG 

1.1 Ngoài khung 20 Co ti ch9n 

1.2 L Iun chInh trj 11 Bat buOc 

I LP6OIO Trit hoc Mác-Lënin 3 3 0 0 1 

13 



ST 
T 

Ma hQc 
phn 

Ten hQc phãn S tin chi Hçc 
k' 

Kiu 
hQc 

phân 

HQc phãn (theo 
ma) 

Tiên 
quyêt 

Hçc trtthc Tong LT THI 
TN 

BTL 
IDA 

2 LP6O 11 Kinh t chInh trj 
Mác-Lênin 

2 1 0 0 2 LP60 10 

3 LP6012 ChunghTaxahi 
khoa hoc 

2 I 0 0 3 LP6011 

4 LP6013 Ljch sr Dãng Cong 
san Vit Nam 

2 1 0 0 3 LP6004 LP6004 

5 LP6004 Tu'tirângHChI 
Minh 

2 1 0 0 4 LP6013 LP6013 

1.3 Khoa hoc xã hôi vã nhãn van 14 Co tu 
chon 

Kién thüc bt buc 4 4 0 0 

1 AA603 1 Nhp mon K toán, 
Kiêm toán 

2 1 0 0 1 

2 LP6003 Pháp 1ut di cixong 2 1 0 0 4 LP6O 11 

TcNN 10 10 0 0 

1 FL6345 Ting Anh Thuong 
mai I 

5 5 0 0 5 

2 FL6335 TingHàn 1 5 5 0 0 5 FL6289 

3 FL6337 TingNht 1 5 5 0 0 5 FL6295 

4 FL6339 TingTrung1 5 5 0 0 5 FL6284 

5 FL6346 Ting Anh Thtxcing 
mi 2 

5 5 0 0 6 

6 FL6336 Ting Han 2 5 5 0 0 6 FL6335 

7 FL6338 TiéngNht2 5 5 0 0 6 FL6295 

8 FL6340 Ting Trung 2 5 5 0 0 6 FL6285 

1.4 Khoa hoc ti, nhiên - Toán hçc 
- Tin hQc 

9 CO tir 
chon 

Kiên thüc bt buc 6 6 0 0 

1 BS6O1O GiãitIch 2 1 0 0 1 

2 BS6009 Di séi tuyn tInh. 2 1 0 0 2 BS6O 10 
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ST 
T 

Mi hçc 
phmn 

Ten hQc phin So tin chi Hçc 
k' 

Kiêu 
hQc 

phn 

HQc phn (theo 
ma) 

Tiên 
quyt 

Hçc tnthc Tong LT THI 
TN 

BTL 
/DA 

3 BS6012 Lythuy&xácsut 2 1 0 0 3 BS6OIO 

TcKT1 3 3 0 0 

1 BS6O11 Kinhthluqng 3 3 0 0 4 

2 BS6013 Mo hInh toán 3 3 0 0 4 BS6009, 
BS6O 10 

1.5 Gio dut the chat 4 CO lu 
chon 

Kiên thuc bat buc 0 0 0 0 

TcGDTC 4 4 0 0 

1 PE6027 Bong dá 1 1 0 1 0 1 

2 PE6028 Bóngdá2 1 0 1 0 1 

3 PE6033 Bóngném 1 1 0 1 0 1 

4 PE6034 Bong ném 2 1 0 1 0 1 

5 PE603 I Câu may 1 1 0 1 0 1 

6 PE6032 Ciumây2 1 0 1 0 1 

7 PE6029 Dá cu 1 1 0 1 0 1 

8 PE6030 Dá cu 2 1 0 1 0 1 

9 PE6035 Futsal 1 1 0 1 0 1 

10 PE6036 Futsal 2 1 0 1 0 1 

11 PE6019 Tennis 1 1 0 1 0 1 

12 PE6020 Tennis 2 1 0 1 0 1 

13 PE600 1 Aerobic 1 1 0 1 0 3 

14 PE6005 Bai 1 1 0 1 0 3 

15 PE6017 Bong bàn 1 1 0 1 0 3 

16 PE6003 Bong chuyn 1 1 0 1 0 3 

17 PE6021 Bóngrô 1 1 0 1 0 3 
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ST 
T 

Ma hQC 
phân 

Ten hQc phãn So tin chi ilQc 
k3' 

Kiu 
hoc 

phãn 

Hçc phn (theo 
ma) 

Tong LT Till 
TN 

BTL 
IDA 

Tiên 
quyt 

HQc trtrOc 

18 PE6025 C&ulongl 1 0 1 0 3 

19 PE6O11 Karate 1 1 0 1 0 3 

20 PE6013 Khiêu vu 1 1 0 1 0 3 

21 PE6015 PencakSilatl 1 0 1 0 3 

22 PE6002 Aerobic 2 1 0 1 0 4 

23 PE6006 Bi 2 1 0 1 0 4 

24 PE6018 Bong bàn2 1 0 1 0 4 

25 PE6004 Bong chuyn 2 1 0 1 0 4 

26 PE6022 Bong M 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 KhiêuvQ2 1 0 1 0 4 

30 PE6016 PencakSi1at2 1 0 1 0 4 

1.6 Giáo diic qu& phông an ninh 8.5 Bt 
buc 

1 DC6005 COngtácqucphOng 
và an ninh 

2 1 0 0 1 

2 DC6004 Dithng iM quc 
phông và an ninh cüa 
Dãng Cong san Vit 
Nam 

3 3 0 0 1 

3 DC6007 K$ thut chindAu 
b binh và chiên 
thut 

2 0 1 0 1 

4 DC6006 Quân sir chung 1.5 1 0.50 0 1 

II. MEN THUC GIAO DUC CHUYEN NGHIP 

11.1 Kin thü'c co s& 50 Co tu' 
chQn 

Kin thuc bt buc 41 41 0 0 
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ST 
T 

rvla hQc 
phlmn 

Têii hQc phin Si tIn chi HQc 
k 

Ki&i 
hQc 

phân 

Hoc phn (theo 
ma) 

Tiên 
quyt 

Hçc trtthc Tong LT TH/ 
TN 

BTL 
IDA 

1 BM602 I Kinh t hoc vi mô 3 3 0 0 2 

2 BM6046 Phu'ng pháp nghiên 
ciru khoa hoc 

3 3 0 0 2 

3 BM6057 Quãn trj h9c 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 bàn 3 3 0 0 3 

7 AA6030 Nguyen l kê toán 3 3 0 0 3 

8 BM6035 L' thuyt tài chInh 
tien te 

3 3 0 0 4 

9 BM6036 Lthuy&thngkê 3 3 0 0 4 

10 LP6008 Luât kinh th 3 3 0 0 5 LP6003 

11 BM6064 Quàn trj tài chInh 
doanh nghip 

3 1 1 0 5 

12 AA6035 Thus và k toán thu 1 3 1 1 0 5 AA6030 

13 AA6006 D an mon hoc 3 1 1 1 6 

14 AA6028 L thuyt kim ton 3 3 0 0 6 

TcKT2 3 3 0 0 

1 AA6033 Phân tich hot dng 
san xuât kinh doanh 

3 3 0 0 4 

2 BM6066 Tài chInh cong 3 3 0 0 4 

3 BM6075 Thj trung chng 
khoán 

3 3 0 0 4 

TcKT31 3 3 0 0 

1 AA6022 Kim soát nôi bô 3 3 0 0 6 

2 BM6048 Quàn 1' danh muc 
dâu tu 

3 3 0 0 6 
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ST 
T 

Ma hQc 
phán 

Ten h9c phãn S tin chi Hçc 
kr 

Kiu 
h9c 
phn 

HQc phn (theo 
ma) 

Tiên 
quyêt 

Hçc tnthc Tong LT Til/ 
TN 

BTL 
/DA 

3 AA6036 Thuë và k toán thug 2 3 3 0 0 6 

TcKT32 2 2 0 0 

1 AA6029 Nghiên cru, Ong 
diing trong kê toán, 
kiêm toán 

2 1 0 0 7 

2 BM6054 Quân trj doanh nghip 2 1 0 0 7 

3 BM606 I Quãn tn rüi ro 2 1 0 0 7 

11.2 Kin thüc chuyên ngành 37 CO tir 
chon 

Kinthücbtbuôc 27 27 0 0 

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

2 AA6O 11 K toán hành chInh 
sir nghip 

3 3 0 0 5 

3 AA6014 K toán quán tn 1 
(F2 -Management 
Accounting (ACCA) 

3 3 0 0 5 

4 AA6O 18 K toán tài chInh 2 3 3 0 0 5 AA6O 17 

5 AA6019 K toán tài chInh qu6c 
tê (F3 - Financial 
Accounting (ACCA) 

3 3 0 0 6 

6 AA6026 Lp Va trinh bay báo 
cáo tài chinh doanh 
nghip 

3 1 1 0 6 AA6O 18 

7 AA6024 Kim toán tài chfnh 3 1 1 0 7 AA6028 

8 AA6032 Phân tIch báo cáo tãi 
chInh 

3 1 1 0 7 

9 AA6037 Thirc hành kâ toán 
doanh nghip 

2 0 1 0 7 AA6017, 
AA6018, 
AA6026 

TcKT41 3 3 0 0 

I AA6007 H thóng thông tin 
ké toán 

3 1 1 0 7 
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ST 
T 

Ma lice 
phin 

Ten Iiçc phmn S tin chi HQc 
kr 

Kiu 
hQc 

phân 

Hçc phn (theo 
ma) 

Tiên 
quyêt 

Hçc trithc Tong LT TH/ 
TN 

BTL 
IDA 

2 AA6069 K toán quãn trj 2 3 0 
1 

3 AA6023 Kim soát quãn I' 3 1 1 0 7 AA6014 

4 AA6034 T chCrc cong tác k 
toán 

3 1 1 0 7 AA6017, 
AA6018, 
AA6026 

TcKT42 3 3 0 0 

I AA6001 Bão cáo tài chInh qu& 
tê (F7 - Financial 
Reporting (ACCA) 

3 3 0 0 7 AA6019 

2 AA6008 K toán cong ty 3 3 0 0 7 AA6O 18 

3 AA6010 K toán djnh giá 
doanh nghip 

3 3 0 0 7 

TcKT43 2 2 0 0 

I B M60 16 Kê toán ngân hang 2 1 0 0 7 

2 AA6027 Lp và trInh bay báo 
cáo trong kn vi sir 
nghip 

2 1 0 0 7 

TcKT44 2 2 0 0 

I AA6003 Chuyên d K toán 
trong doanh nghip 
thucng mi djch v 

2 1 0 0 7 AA6O 17 

2 AA6004 Chuyên d K toán 
trongdoanh nghip 
xây lap 

2 1 0 0 7 AA6O 18 

3 AA6005 Chuyên d K toán 
trong doanh nghip 
xuât nhp khâu 

2 1 0 0 7 AA6017, 
AA6O 18 

11.3 Thi.rc tp tM nghip Va lam 
do ánlkhóa Iuãn tot nghip 

15 

Kiên thñc bt buc 

1 AA6025 Khóa 1u.n t& nghip 9 0 0 9 8 AA6006, 
AA6038 

2 AA6038 Thirc tp doanh nghip 6 0 0 6 8 AA6006 
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ST 
T 

Ma hçc 
phn 

Ten hQc iJhIn So tIn chi HQc 
k' 

Kiéu 
h9c 

phân 

Hoc phãn (theo 
ma) 

Tong LT Til/ 
TN 

BTL 
/DA 

Tiên 
quyt 

Hçc tru'ó'c 

Tong s tin chi 148.5 

Ghi chá. Các hQcphdn "TiengAnh co' ban Thu'o'ngmq: 1", ' TiêngAnh cc' ban 
Thwng mai 2", "TiêngAnh cc' ban Thu'crng mai 3", "TiêngAnh cc' ban Thzrc'ng mai 4 áp 
dyng riêng cho dôi twcxng sinh vien chwa dgt chuân dáu vào tiêngAnh, và không tInh khôi 
hrcmg vào chu'crng trinh dào tao. 

9.3 Ma trin C'hun Ju ra - H9cphn 

(Phy lyc kern theo) 
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I 

Ké twIn hank 
chink su nghip 

(3,3,0,0) 

I. thuyt ki&ni 
toán 

(3.3,0.0) 
Luât kinh t 
(3,3,0,0) 

Tu tir&ng Ho 
Chi Minh 
(2,2,0,0) 

Pháp Iuât dai 
cro'ng 

(2,2,0.0) 

irO'ng Ioi Cich 
mng Vmt nam 

(3,3,0,0) 

(Chc NLCB c6' 
CN Mac-LI Nm 

(5,5,0,0) — 

Giãi tich 
(2,2,0,0) 

Ting Anli "\ "' Ting Anh 1 _ Ting Anh Ting Anh 
thirong mai 3 -" tiluong mi 4 hrieng mam 5 thu'ong mai 

(5,5,0,0) ,,, s,
,
(5,5,0,0) (5,5,0,0) (5,5,0,0) ,,_, 

HKVI:20 TC HKIV:19 TC HKV:18TC 
+5TC +STC 

HKIII:18 TC + 
5 TC 

Tw c/ion 
1/3 ht9cphuin 
7.2.2.2. TC2 
(2,2,0,0) 

Tin c/ion - 
1/3 hmcph1n 
7.2.3.1. TC3 

Tin c/ion - 
1/3 h9cph0n 
7.2.3.1. TC4 
,(2,2,0,0) _ 

Kim toán tài 
chInh 

(3,2,1,0) 

HKVII:20 TC HKVIII:15 TC 

Thc 
tap tt 
nghip 

(6.0,0.6) 

Ly thuyet Xác /Tw chpn 1,'3 
suit h.p 

(2,2,0,0) I 7.1.4.2 TC2 
\, (3,3,0,0) 

HKH:14 TC 
+5 TC 

( TingAnh 
thirong mi 1 

(5.5.0.0) 
- 

HKL:18 TC 
+5 TC 

Thyc hank k 
tohn 

(2,0.2.0) 

PhIn tIch BCTC 
(3,2,1,0) 

"Te chon 
1/3 hoc phan 
7.2.3.1. TC1 

"In c/ion 

1/3 h9cphn 
7.2.3.1. TC2 

9.4 So do tieli trì,ih (1(10) t(1() 

( GDTC I 

(Giáo duc Quc'"\ 
phông 

(8,0.8,0)  

(1,0,1.0) 

Nhâp mon Kt 
toán, kim toãn 

(2,2,0,0) 

L thuyt tài 
j- '- chinh tin t 

(3,3,0,0) 

Marketing c5n 
ban 

(3,3,0,0) 

K toán tài 
chinh I 
(4,4,0,0) 

Tie ch9n 
1/3 hçicphuin 
7.2.1.2. TC3 

Ly thuyt thiing 
kI 

(3,3,0,0) 

Quãn tn tài chinh 
doanh nghip 

(3,3,0,0) 

KI toan tài chInh 
2 

(3,3,0,0) 

K twIn quãn tn 
1 (F2-ACCA) 

(3,3,0,0) 

Thul và ke toán 
thus 1 

(3,2,1,0) 

J31 an mOn h9c 
(3,1.1.1) 

Lap 'à tninh bay 
BCTC 

(3,3.0.0) 

Ke twIn tài chink 
qu6c t 

(F3-ACCA) 
(3.3,0.0) 

"Tie c/i 0n" 
1/3 hpcphn 
7.2.2.2. TCI 

GDTC 
(1,0,1,0) 

GDTC 2 "\  GDTC 3 
(1,0,1,0) ) ' (1.0.1.0) 

Kinh t vi mô 
(3,3,0,0) 

Kinh t vT mO 
(3,3,0,0) 

A 

Quan tn h9c 
(3,3,0,0) 

Phuong pliáp 
NCKH 
(3,3.0,0) 

Nguyen b' kI 
tom 

(3,3.0,0) 

K toán trong 
kinh doanh 
(F1-ACCA) 
(3,3,0,0) 

Khoã 
lun tu,t 
nghip 

(9 0 0 9) 



9.5. Mo tã vAn tAt ni dung vã khôi luç)'ng 1ic phiIn 

9.1. Trit hoc Mác-Lênin 
MA hçc phn: LP6O1O 

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

Loti hçc phn: BAt buc 

Diu kiin tiên quyt: Không 

Ni dung theo Quyt djnh hin hành cta B truOng BO Giáo dic và Dào tto v vic ban 

hAnh chuong trinh cac mon L 1un chInh trj trInh d dai  hQc, cao dAng dung cho sinh viên 

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

9.2. Kinh t chInh tn Mác-Lênin 
MA hçc phn: LP6OII 

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

Loi hc phn: BAt buc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Ni dung theo Quyt djnh hin hânh cüa BO trtrOng BO Giáo diic vâ Dào to v vic ban hành 

chtrang trInh cac mon L2 Iun chInh trl trInh d di hçc, cao dAng ding cho sinh viên khi 

khong chuyên ngãnh MAc - Lenin, tu tuàng H ChI Minh. 

9.3. Chü nghia xA hi khoa hçc 
MA h9c phn: LP6012 

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

Loai hc phn: BAt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Ni dung theo Quyt djnh hin hành cüa B truOng BQ GiAo diic va DAo tto v vic ban hành 

chrn:mg trInh cac mon L 1un chInh trl trInh d di hçc, cao dAng dung cho sinh viên khi 

không chuyên ngAnh MAc - Lenin, ttr tuàng H ChI Minh. 

9.4. Lch sü' Bang Cong san Vit Nam 
MA h9c phn: LP6013 

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

Loi h9c phn: BAt buc 

Diu kin tiên quy&: LP6004 

Nôi dung theo Quyt djnh hin hành cüa B truàng BO Giáo dic vA DAo to v vic ban hAnh 

chuong trInh cAc mon L 1un chInh tn trInh d dai  hçc, cao dAng dUng cho sinh viên khi 

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

9.5. Tir tir&ng H ChI Minh 
MA hçc phn: LP6004 

S tin chi: 2(2; 0; 0) 
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Loai hçc phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: LP6013 

Ni dung theo Quyt djnh hin hành cüa BO truàng BQ Giáo diic va Dao to v vic ban hành 

chiicing trInh cac mon L 1un chInh trj trInh dO di h9c, cao dâng dung cho sinh viên kh& 

khong chuyên ngành Mac - Lenin, tu tixâng H Chi Minh. 

9.6. Pháp Iut di ctroiig 
Ma hçc phn: LP6003 

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

Loti bce pMn: Bt buOc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hçc phAn nay trang bl nhQng kin thrc 1 Iun chung có hO thng mOt  s6 v.n d c bàn ye 

Nhà nu'óc và pháp !ut, pháp ch xà hOi  chü nghia, hO thóng pháp 1ut ViOt nam. Giài thiOu 

cac nganh 1ut trong hO thng pháp luat  ViOt Nam: 1ut hin pháp, 1ut hành chinh, 1ut hmnh 

sir, 1ut t tng hInh sr, luât dan sr, 1ut t ting dan str, luât hon nhân và gia dInh, luât kinh 

t, 1ut Mt dai. 

9.7. Nhp mon K toán, K toán 

MahcphAn: AA6031 

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

Loui bce phn: Bat buQc 

Diu kiOn tiên quy&: Khong 

Hoc phn nhp mon k toán, K toán cung cp cho sinh viên nhtthg kin thirc co bàn v vi trI, 
vai trO cüa ngh nghip k toãn K toán trong nn kinh th thj trirOng; NQi dung các qui djnh 
Va nguyen tAc cUa chuAn mirc do drc ngh nghip k toán, K toán. Hc phn hInh thành 
duçc k nàng giao tip, k5 nãng lam vic nhóm lien quan dn cOng viOc chuyên mOn. CO 
thrc trách nhiOm vo'i bàn than va ' thO'c ngh nghip, có tinh than lam ViOc nghiêm tüc, khoa 
hoc. 

9.8. Ting Anh Thuong mi 
Ma hc phn: FL6 165 

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

Loai hc phn: Bat buOc 

Diu kiOn tiên quyt: Không 

Hc phAn trang bj cho sinh vien mOt  s6 kin thirc ngoi ngtt chuyên ngành a mrc dO co sO, 

giüp cho nguôi hc CO th dc tài liOu chuyën nganh b&ng ting Anh, scr dung lam ngôn ngi 

giao tip vói ngt16i nuOc ngoài trong cong viOc thirc th cUa mInh. 

9.9. Giãi tIch 
Ma hc phAn: BS6OIO 

S6tInchi: 2(2;0;0) 
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Loi h9c phn: Bat buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phAn cung cpcac kin thirc co bàn v: Giãi tfch ham nhiu bin s: do ham riêng, 

vi phân, circ tn. Sü ding giài tIch ham nhiu bin s trong phân tIch kinh tb.; Phucing trInh vi 

phân cp 1 và cp cao. SU' diing phuong trInh vi phân d phân tIch so sánh tTnh các mô hInh 

kinh t.; Phu'cing trInh sai phân cp 1 và dtp cao.Sü diing phuong trInh sai phân d phân tIch 

cac mô hInh kinh t dQng. 

9.10. Dai s tuyn tInh 
Ma hçc phn: BS6009 

SótInchi:2(2; O;O) 

Loi hçc phn: Bat buOc 

Diu kien tiên quyt: Không 

Hoc phn cung cpcác kin thirc co bàn v: Ma trn và CáC phép toán trên ma trn; Djnh 

thUc va CãC tInh chat cüa djnh thCrc; Ma tran  nghjch dão, hang cüa ma trn; - H phu'o'ng trInh 

tuyn tInh; Không gian vectcl, h vécto' dOe  l.p, phii thuOc tuyn tInh, Co sà cUa không gian 

véc to; dng toàn phu'ang; Si'r diving ma trn, không gian VC to' 

9.11. L thuyt xác sut 
Ma h9c phn: BS6012 

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

Loai h9c phtn: Bat buOc 

Diu kin tiën quy&: Không 

HQC phAn L thuyt XáC sut gió'i thiêu Cáe khái niêm co bàn v xác sut, khái nim dai  luçing 

ngu nhiên và mOt  s6 phân phói xác suit thuOng gap.  HQC phn nay cOn cung cp cáC phuong 

pháp giãi các bài toán xác suit, dc bit là CáC bài toán dánh giá mi.'rc dO rüi ro trong san su&t, 

kinh doanh va d,u tu' gop phn giüp cac nhà kinh t cO nhimg quyt sách dung dan trong cong 

vic cUa h9. Hçc phAn L thuyt xác suât là co s cho vic h9c tp vâ nghien ciru mOt so mon 

h9c lien quan nhu: L thuy& thng ké, Kinh t 1u9ng, Mo hInh toán kinh t...Ngoài ra, h9c 

phn së gop phtn hInh thành và phát trin tu duy logic cho sinh viên, giüp sinh viên rèn luyn 

các k5' nàng ngh nghip nhu' k5 nAng thu thp xü l s lieu thng kê, k5' näng quan sat, dc 

biet là k5 näng phân tIch và ra quy& djnh. 

9.12. Mo hmnh toán 
Ma hçc phn: BS6013 

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

Loi h9c phn: Tu ch9n 

Diu kin tiên quy&: Khong 
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Hçc phAn Mo hinh toán trinh bay nhithg ni dung co bàn v mô hinh t6i uu tuyn tInh trong 

san xut, kinh doanh, gió'i thiêu các khái nim, cu trüc cüa mô hInh vào ra và trinh bay v 

rnt s dng mô hInh toán thi uu trong thrc tin. Ni dung hc phn d cp den vic crng 

dung các cong cii toán hçc nhm mô hInh hóa va phân tIch djnh lixqng cac hin tuQng và qua 

trInh din ra trong cac hot dng kinh th. Mo hlnh toán nghien cCru cac mô hInh ti uu trong 

kinh t, mô hinh can di lien ngành, các phirong pháp phân tIch so sánh tinh, so sánh dng, 

can bang,... NOi  dung hc phn nay dOng vai trô quan tr9ng trong vic h9c tp và nghiên ctu 

mOt s mon h9c chuyên ngành lien quan trong linh virc kinh th. Ngoài ra, hçc phn së gOp 

phAn hInh thành vã phát trin tir duy logic cho sinh viên, giüp sinh vien rèn 1uyn các k5 nAng 

ngh nghip nhu k nAng thu thp xcr l s lieu thng ké, k5 nAng quan sat, dc bit là k5' 

nAng phân tich, ra quy& djnh và djnh huong phát trin kinh t san xut. 

9.13. Kinh t ltrong 
MA h9c phn: BS6OJJ 

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

Loai hçc phAn: Tr ch9n 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Kinh th hang (econometrics) là mt b phn cUa Kinh t hoc, dixçc hiu theo nghia rng là 

mon khoa h9c kinh M giao thoa vâi thng kê hoc và toán kinh t. Hiu theo nghTa hçp, là irng 

diing toán, dtc bit là cac phuong pháp thng kê vào kinh th. Kinh té ll.rQ'ng I thuy& nghiên 

cCru các thuc tInh thng kê cüa các quy trInh kinh t krcmg, vi diii nhu: xem xét tInh hiu qua 

cüa vic ly mu, cüa thi& k thirc nghim... Kinh t krqng th%rc nghim bao gm: (1) Crng 

dirng các phiiong phap kinh t krqng vao dánh giá cãc l thuyt kinh t (2) phát trin vã sCr 

drng càc mô hinh kinh t hrçcng, tht cã d sCr dijng vào nghiên cCru quan sat kinh th trong qua 

khCr hay dir doán tuong lai. Thut ngt Kinh th krçrng (econometrics) lAn dAu tiên di.rqc scr 

dyng vao nAm 1910 bi Pawe Ciompa. Kinh th 1uçmg khac vài các nhánh khac cüa th6ng ké 

h9c 6 ch dc bit lien quan tOi các nghiên cru quan sat và vói h tMng cãc phuo'ng trjnh 

(equations). Nghien cCru quan sat khác vOi nghien cCru sü dyng thI nghim có kim soát (v6n 

hay dung trong y hçc hay vt li). Hçc phAn giOi thiu mQt s phuong pháp xây dirng và phân 

tIch mô hInh hi quy dang tuyn tInh, cách dánh giá và uâc krçing mt s thông s6 cüa mO 

hInh hi quy. Giói thiu mt s khuyt tt thuông gtp và cach khc phyc trong các mô hInh 

hi quy. Trén co sO dO cac nhà kinh t cO th kim ching v mt thirc nghim cho các giá 

thuyt kinh th và phân tIch, dir báo cac vAn d kinh th xA hQi. 

9.14. Phtro'ng pháp nghiên cü'u khoa hçc 
MA hc phAn: BM6046 

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

Loai hçc phAn: BAt buc 

Diu kiin tién quyt: KhOng 
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Hçc phn trang bj cho sinh vien nhiing kin thirc co bàn v cac phucing pháp nghien cCru khoa 

hçc va quy trinh th chrc d thirc hin mt nghiên cthi khoa hçc. Sau khi hc xong, sinh viên 

cO th vn diing quy trinh nghien cCru (1ira ch9n chü d nghiên cüu; tng quan tài 1iu; phát 

trin 1 thuyt; thit k nghien cüu; thu thp dir 1iu; phân tIch dii lieu; vit báo cáo) cho các 

nhiêm vu mon hoc, báo cáo thirc tp t& nghip, 1un vAn t& nghip, cAc hot dng nghien ciru 

khác. Dng thai, giiip sinh vien hInh thAnh phm cht sang tto, khách quan, trung thirc trong 

nghiên ctru khoa hoc. 

9.15. Kinh t hoc vi mô 
MA lice phAn: BM6021 

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

Loi lice phn: Bt buc 

Diu kin tiên quy&: KhOng 

Hoc phn trang bi cho sinh viên nhU'ng kin thrc v ngun Iirc vA sir khan him cüa ngun 

!rc; mt s quy Iut kinh th, thj tnrOlig, hành vi cüa các chü th tham gia vào thj tnrang, cu 

trUe thj tnr?ing. Sau khi hçc xong, sinh viên có th thirc hin phân tich hành vi cUa các chU th 

tham gia thj tru0ng, cac yu t ánh hixOng tói thj truOng, phân bit các cu trUc thj truOng. 

Hçc phn giUp sinh vien có thai dQ khách quan khi dánh giá bin dQng cUa thj trix?mg, hành vi 

cUa cac chU th trong thj trt.rOng; thy ducc thm quan tr9ng cUa vic nghiên ctu si.r diing hiu 

quA các ngun hrc trong diu kin ngun 1rc khan hirn. 

9.16. Quãn tn hoc 
MA hçc ph.n: BM6057 

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

Loai hc phn: Bt buOc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Thuc kin thi:rc chung khi ngành kinh t& hçc phn quAn trj hc trang bj cho 

sinh viên nhiing kin thUc c bàn v t chirc vA hoat  dng quãn trj. Mon hc tiêp c.n 

theo chirc nAng cüa nhà quAn trj nhu chirc nAng hoach djnh, t chi'rc, lAnh dao,  kim 

tra. Ben canh  do mon hc con cung cp cho ngi.r?ñ hc nhüng kin thirc chung v môi 

tn.rang t chirc, vn d ra quyt djnh, sir phát trin ciia tu tix1ng quAn trj. Hc phn nay 

giüp sinh viên cO th 4n diing trong cong vic và là kin thuc nn tAng d tip tic hçc 

chuyên sâu v các linh vrc quAn trj trong mt t chi'rc. 

9.17. K toán trong kinh doanh (Fl-Accountant in Business, ACCA) 
MA hçc phAn: AA6021 

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

Loti hc phn: bat buOc 

Diu kiin tiên quyt: KhOng 
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H9c phAn K toán trong kinh doanh cung cp nhung kin thCrc cc bàn lien quan dn doanh 
nghip nhu: loi hInh doanh nghip, các ben lien quan, các yu t ành hi.rOng dn doanh 
nghip trong môi trtr&ng kinh doanh; co cAu và chüc nAng Cüa doanh nghip, quàn trj doanh 
nghip; vai trô cOa k toán, K toán va kim soát nei  bQ trong doanh nghip; các vn d länh 
do, quàn 1 Con nguài; dánh giá hieu qua cá nhân va giao tip trong kinh doanh; nhüng vn 

d lien quan dn giá trj dao &'rC ngh nghip thrçc cong nh.n; dng thOi h9C phAn Con giüp 
sinh viên sCr diving thut ng& ting Anh trong k toán và kinh doanh d din dat, xU 1 mQt s 
tmnh hung chuyên mon thông thuOng. HQC phn rèn luyn cho sinh viên k5 näng sü ding 
thuet ngc tikg Anh trong k toán và kinh doanh d din dat, xcr i met  s tInh huing chuyên 

mOn thông thuO'ng. HQC phn Con giOp sinh Viêfl CO thai d tIch C1TC hçc tap, nghiên ccru d 
nhân dinh ducyc CáC vn d lien quan dn doanh nghip, hiu duçic vai trO, tráCh nhiem CCJa 
ngu?i lam k toán di vOi xä hOi  cOng nhix lqi Ich cUa Viec trng ditng kin tht'rc k toán vào 
thtxc tin xA hôi. 

9.18. Kinh tê hoc vi mô 

M h9c phn: BM6022 

So tin Chi: 3(3; 0; 0) 

Loti h9c phn: BAt buec 

Diu kien tiên quyt: KhOng 

Hc phAn trang bj cho sinh viên nh&ng kin thtrc CO bàn ye: CáC chi tiêu co bàn d do luOng 

san lucng quôc gia, mi quan h cOa mOt  s6 bin s dc trung, nhu: 1m phát — thAt nghip — 

tang truàng kinh té, co chê v.n hành cüa các chinh sáCh kinh t vT mO. Sinh viên 4n dijng 

met s mO hInh kinh th d giài thIch tác dQng cOa các sir kien kinh t dn san lung, lAi suAt, 

dAu tu', giá câ và viec lam trong nn kinh th. Sau khi hçc xong, sinh viên Co thai d khách 

quan trong viec dánh giá xu huOng vn dng cUa các bin s kinh th vi mO, nhn thCrc du'c 

vai trô cUa nhà nu'ó'c trong diu hành CáC hot dng kinh th. 

9.19. Marketing can bàn 

Ma hçc phAn: BM6037 

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

Loi hQc phAn: BAt buec 

Diu kien tiên quyt: Khong 

Hçc ph.n marketing can bàn giüp cho ngixi hçc có th: hiu duqc bàn chAt üa 

các khái them c& lOi v marketing nhu: nhu cu, mong mun, sir thôa mAn, thj trixO'ng, 

nguôi tiêu dung,... NhQtn bitt và phân tIch duc vai trO cüa thông tin và h thng hóa 

cá b phn cüa h thng thông tin marketing; Hiu duqc bàn chAt cüa phân don thj 

truO'ng và các tiêu thirc phân dotn cüng thu các phirong an hra chn thj truäng miic 

tiêu; Nhn bit và phân tIch duqc các yu th trong chin hrqc marketing mix và các 

vAn d trong tüng chin hrçc b phn cüa marketing mix. Trên ca sO do ngui h9c khà 

nãng xác djnh duc các cong viec trong hot dng xây dirng chin 1uc marketing 

mix; Dánh giá và 1' giâi duqC cac hot dung co bàn cüa marketing trong met  doanh 
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nghip cii th; Bit tao  ra sir khác bit cho san phm Va các kIch thIch nhâm chinh 

phiic khách hang. Eng thôi hInh thành thai d: Coi tr9ng các hoat  dng marketing 

trong kinh doanh; Co thtrc nhn bitt, phãn bin các hoat dng marketing cüa các 

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

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

hc xong cac h9c phn: van hóa kinh doanh, kinh th hoc vi mô, kinh t hçc vi mô, 1 

thuyt thng kê. 

9.20. Nguyen I k than 
Ma hc phn: AA6030 

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

Loi hc phn: Bt buc 

Diu kin tiên quy&: Khong 

HQC phn nguyen ! k toán cung ctp cho sinh viên nhüng kin thirc can bàn v k toán bao 

gm: vai trô, yéu cu, nguyen tc, di tuçing k toán, qui trInh k toán, do lu'Ong k toán Va 

báo cáo tài chinh. Sinh vien cO khã näng thãnh 1p nhórn phu hgp vo.i cong vic. Hçc phn 

rèn 1uyn cho sinh viên ton tr9ng và tuân thu cac quy djnh, pháp luat. 

9.21. L thuyt tài chinh tin t 
Ma hçc ph.n: BM6035 

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

Loai h9c phAn: Bat buc 

Diu kiên tiên quyt: Không 

H9c phn L thuyt tài chInh tin t trang bj cho sinh viên nhung kin thi.'rc 

v cung cAu tin t, lam phát, läi sut, tin diing, thj tnthng tài chInh và các cong 

cii trên thj truàng tài chInh. Ben ctnh dO, hçc phn trang bj cho sinh viên nhng 

kin thüc co ban v các khâu cüa h thng tài chinh quc gia nhix: ngân sách nba 

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

khác, tài chinh doanh nghip. H9c phn nay giüp sinh viên có th 4n d%lng các 

kin thüc d trang bj d lu.n giãi các v.n d thrc tin có lien quan dn tài chinh, 

tin t, tin diing, ngân hang. 

9.22. Ly thuyet thong ke 
M hçc phn: BM6036 

Stinchi: 3(3;0;0) 

Loai hc phAn: Bat buc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Hc phn trang bj cho sinh vien nhixng kin thtrc v h thng các phuong pháp thu thp, xCr 1 

Va phàn tIch s lieu cüa các hin tuqng kinh th, xa hOi.  Tr dO, sinh viên vtn dung duçic các 
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phtrong pháp thu thp, xCr I2 và phân tIch s lieu c1 tim hiu bàn chit tInh quy 1ut cOa cac 

hin tucvng kinh t& xA hOi. Qua do, sinh viên cO tInh trung thçrc, khách quan trong cong tác 

thong kê. 

9.23. Luit kinh te 

MA hçc phn: LP6008 

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

Loi h9c phn: Bt buOc 

Diu kin tiên quy&: Khong 

Lut kinh t là hçc phn nghiOn ciru các quy djnh pháp luat v thi.rcing nhân và các Ioi hinh 

doanh nghip; hqp dng vA giái quyt tranh chip trong kinh doanh thixo'ng mai;  phá sAn doanh 

nghip, hp tác xL Trën co sO dO, giOp sinh viOn giAi quyt dugc các tinh hung pháp Iut 

trong thrc tin; gop phn hoAn thin do dOe ngh nghip vA CO th1rC ton trQng, thirc hin 

phap lut trong lTnh VliC kinh t. 

9.24. QuAn tr tAi chInh doanh nghip 

MA hQC phAn: BM6064 

So tin Chi: 3(1;2; 0) 

Loti hçc phAn: Bt buQc 

Diu kin tiên quyt: KhOng 

Mo tA hoC phAn: HQC phAn QuAn tn tài chInh doanh nghip giOp sinh viOn cO kin thirc 

v ch(rc nAng vA nOi  dung quAn trj tài Chinh trong doanh nghip nhii quAn trj doanh thu — chi 

phi — 1p,i nhun, quAn trj dOng tin; phAn tICh ngun, ngun vn vA CAC hinh thOc huy dung 

vn cUa doanh nghip. Tr dO, sinh viên CO th lun giAi duçic cac quyt djnh quAn frj tAi trq, 

quyt djnh Mu tu', quy& djnh phân phi igi nhun trong các diu kin ciii th; 4n dicing quy 
trinh VA phuong pháp dánh giá tài chInh doanh nghip nhm d xut các hiu chinh trong 

quAn tn tài chInh doanh nghip. Sinh viOn nhn din dugC CO hi trong huy dng vA tto 1p 

nguôn tài chIiih; CO nAng lirc phAn tIch mt eAch hpp l cAc giA trj diiçrc phAn phM vA scr drng 

trong doanh nghip trén Báo cáo tài ChInh doanh nghip thirc tê. 

9.25. Thu và k toAn thu 1 

MA hçc phn: AA6035 

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

Loti h9c ph.n: Bt buc 

Diu kin tiOn quyt: Khong 

Thug va k toAn thud 1 cung cap cho sinh viên nhQ'ng kin thCrc Co bàn v thu và k toán 

thu trong doanh nghip bao gm: khái nim, phtm vi áp dung, cAn cr tInh thu& phi.rong phAp 

tInh thu& phuong pháp ghi nhn, l.p va tninh bAy bAo cáo vnghTa vi thu cOa doanh nghip v 

cAc loai thus sau: thud giA trj gia tAng, thud thu nhp cá nhAn, thug thu nhp doanh nghip, thus, 

phi, lé phi khac, ... Hçc phAn giOp sinh viOn tInh toán dtxgc s thu phAi np vAo ngân sách nhA 

nuó'c; dnh khoAn dugc cAc nghip vi kinh t phát sinh liOn quan dn thu va Iira chn dixçic cAc 

hinh thüc kê khai, quyt toán thug phi' hçp. Sau khi hçc xong hc phn nAy sinh viOn cO khA nAng 
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giãi thIch, phân tich duçrc vai trO, trách nhim cüa ngu'Oi lam k toán di vâi x hQi. Sinh viën scr 

ding thành thao phn mm ké khai thu Va np thud din tCr phiic vi cho cong vic k toán thu 

ti doanh nghip. H9c phAn rèn luyn cho sinh vien tInh trung thirc, trách nhiem và dang tin cy 

trong cong vic; Ton trQng và tuân thu các quy djnh, pháp lust. 

9.26. Be an mon hoc 

M h9c phn: AA6006. 

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

Loi h9c phn: Bt buc 

Diu kin tiên quy&: K toán tài chinh 2, K toán quãn trj 1 

Mo tã hçc phn: 

D an mon h9c ap ding cho các sinh viên h chInh quy ngành K toán. H9c phân cung cp cho 

sinh viên cách thi'rc lira ch9n hu6ng, vn ct nghiên cu, cách thüc th chCc hoat dng nghiên ci.'ru theo 

nhóm. San phm cüa h9c ph&n D an mOn hçc là mt bãi nghien c0u do nhóm thxc hin dra trên thu 

thp dIt lieu sc cAp, thir cAp dA lam rö hcm, sâu han mt vAn d nghien ctru trong linh virc chuyên mon 

ngành k toán. Sau khi thrc hin d an mon h9c, sinh viên thrc hin dtrcic vic thu thp và xi 1' d 

lieu du'âi sr hithng dn mOt  phAn cOa giãng viên, thc hin dixcic vic phát hin va giái quyt vn dè 

trong lTnh virc k toán. Qua do, sinh viên tham gia tIch cu'c vào vic tim hiu, nghien ci.'ru và tuân thO 

các kiAn thtrc chuyên nganh trong thrc tin. 

9.27. L thuyt Kiêm toán 

Ma h9c phn: AA6028 

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

Loi hçc phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn l thuyt kim toán cung cAp cho sinh viên nhU'ng khái nim, thut ngU ca bàn scr 

dmg trong kim toán; giài thiu v các loi hInh kim toán, các phi.rcmg pháp kim toán và trinh tir 

các buâc kiAm toán. Sau khi h9c xong h9c phAn nay sinh viên có khà nang thuyt trInh mt cách hiu 

qua, lam viec theo nhóm, co thai d hoài nghi mang tfnh ngh nghip, th hin tInh trung thirc, trách 

nhiêm và dáng tin cay trong cong vic. Sinh viên cAn tuãn thu các chuAn mirc do düc ngh nghip 

kirn toán, cO thrc ton trong ni quy, quy djnh cOa cong ty kim toán. 

9.28. Phân tich hoat dông san xuât kinh doanh 

M hçc phAn: BM6033 

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

Loi h9c phAn: Ttr chçn 

Diu kin tiên quyAt: KhOng 

Hçc phAn Phân tIch hot dng san xuAt kinh doanh cung cAp cho sinh viên nhftng kiên thirc ca 

bàn v: Các phi.rang phap phân tIch hot dng san xuAt kinh doanh và vn ding d phân tIch các yk 

té dAu vao cüa qua trInh san xuAt, phân tIch chAt hrçcng san phAm, phâ.n tIch chi phi san xuAt, giá thành 

san phAm và lqi nhun tir hot dng kinh doanh cOa doanh nghip. Tr do sinh viên có th 1ira chQn chi 

tiêu và phuang pháp phän tIch phU hçip d trinh bay, phân tIch, cung cAp thông tin h trg ra quyAt djnh. 
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Hçc phn con giüp sinh vien Co khà näng khai quát hóa cac vn d kinh doanh trong doanh nghip; 

Lira ch9n chi tiêu và phuang pháp phàn tIch phü hqp d trinh bay, phân tich, cung c&p thông tin h trq 

ra quy& djnh; Tich circ cp nht thông tin lien quan dn doanh nghip. 

9.29. Täi chInh cong 

Ma h9c phn: BM6033 

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

Loti h9c phn: Tir ch9n. 

Diu kien tiên quyt: L thuy& tài chInh 

H9C phn nay cung cp cho sinh viên nhung kin thirc en ban v tài chInh công, quàn 1' tài 

chInh công, vn d v quàn I thu, quàn l' chi, cm di thu chi NSNN; nhü'ng vn d en bàn v qu5 Tài 

chInh cong ngoài NSNN. Hçc phn giOp hInh thành cic k5' nãng dcc hiu,, 4n dung cic qui djnh ye tii 

chInh cong hin nay a Vit Nam. Tfr do giOp sinh viên cO k' näng dc hiu cic báo cáo tài chInh cong 

trung u'clng, dja phixang, có k5 nãng tInh toán 1p dir toán thu, chi NSNN trong mt si triring hqp. 

Sinh viên có k näng khai thác và so sánh thông tin v tài chInh công, quàn l tài chInh cOng cic nuàc 

trén th giOi vài Vit Nam. Tr do sinh viên cO khi näng tir duy linh hot sang tao  trong các cOng vic 

lien quan sau nay. 

9.30. ThI trtr&ng chfrng khoán 

Ma hc phn: BM6075 

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

Loii hc phn: Tir chn 

Diu kin tiên quy&: Khong 

Hoc phn nay cung etp cho sinh viên nhi:tng kin thirc en bàn v thj trtthng chirng khoán, ci 

th: hiu và phân tIch dirge các chCrc näng en bàn cOa TTCK; hiu vi phân bit dirge các loai hang hoá 

khác nhau trên TTCK; n&m dirge diu kin và thu tc chio bàn chüng khoán rng ni ra cOng chOng, 

diu kiin và thO tic niêm y& eh(rng khoán trên SO giao djch; nm du'gc nguyen 1' vn hành cOa 

TTCK; hiu và nm dirge phirnng thire khàp lnh trên thj tnr?mg. Tin do giáp hInh thành eho sinh viên 

mt s k5 nãng en bàn nhu: tInh toàn chInh xác giá trj s sách, thu nhtp và c6 tirc cOa mt c ph.n 

thirinng; phàn bit dirge các chO th tham gia va eác hang hoá giao djch trên thj trixO'ng ehang khoán; 

àp ding các each khác nhau d huy c1ng v6n thông qua TTCK; lien h thre t v diu kin và thu tiic 

chào bàn ehCrng khoán rng ni ra cong ehüng; diu kin vi thu tie niem y& c phiu trên sin HOSE 

va HNX; tInh tom du'gc khi hrgng khóp và gii khâp trong giao djch khâp lnh djnh k' vi khâp lnh 

lien tue. Tin do sinh viên có th 4n dung nhinng hiu bitt cOa rnInh d tham gia du tir trên thj tnrinng 

chtrng khoin vi sn sang chp nhn rOi ro khi du tu' vào 1mb vçrc nay; nhu'ng cUng sê là mOt  en hi d 

phit trin ngh nghip cá nhin và sr nghip. 

9.31. Kiêm soát nôi ho 

Ma hc phn: AA6022 

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

Loai hc phn: Tr chçn 

Diu kin tiên quyt: L thuyt kirn toán 



HQc phn kim soát ni b cung cp nhtng kin thfrc c ban v hot dng kim soát ni b; qua 

trinh hInh thành và phát trin cüa kim soát ni b; khuôn mu h thng kim soát ni b theo báo cáo 

cüa CoSo; các nghiên ci'ru v gian len, &ra ra kt qua và bin pháp xCr 15' gian 1n trên báo cáo tài 

chInh. Giôi thiu hot dng kMm soát ni b di vâi các chu trInh kim toán nh.r: mua hang - thn trt 

và trà tin, ban hang và thu tin, tin lirong, tài san c djnh hUu hinh, ... Sau khi h9c xong h9c phn 

nay sinh viên hinh thành k5 nAng tip nhn, xfr 15' Va truyn dt thông tin kim soát tài các b phn 

trong tó chUc, Co khã nAng lam vic nhóm hiu qua và cO k nAng phân tIch u'u nhucic dim cüa ki&m 

soát ni b d6i vâi các chu trmnh kim toán. Sinh viên có khã nAng thIch Crng cao trong Cong vic và 

dc 1p, sang tao  trong nghien cIru kim soát ni b tai  các don vi. 

9.32. Quãn 15' danh muc (tan tu 

MA hçc ph.n: BM6048 

S6 tin chi: 3(3,0,0) 

Loai h9c ph&n: Ti chçn 

Diu kin tién quyt: Không 

H9c phn nay cung cp cho sinh viên các kin thüc 15' thuyt lien quan dn hoat dng quãn 15i 

danh mic du tu nhu quy trinh quàn 15' danh mic du tu, 15' thuyt thj tnr?ng hiu qua và mô hInh djnh 

giá tài san vn, quãn 15' danh miic dAu ttr c6 phiu, trái phiu, dánh giá hiu qua quàn 15' danh miic dAu 

tu. Ben canh  do, h9c phn dua ra các bài tp tInh hung thrçic thit k g&n 1in thrc tê, lien quan dn 

1ira ch9n, quãn 15' danh mvc  c1u tis c phiu, trái phiu d cOng c6 them kin thirc cho sinh viên trong 

lTnh vrc quàn 15' danh mic du tu. 

9.33. Thué và k toán thu 2 

MA h9c phn: AA6036 

s6 tin chi: 3(3,0,0) 

Loai h9c phAn: Tir ch9n 

Diu kin tiên quyt: Thud và k toán thu I 

Thus và k toán thug 2 trang bj cho sinh viOn kin thirc nâng cao v thus và k toán thu, huâng 

dn sinh viên xCr 15' các tInh hung v thus giá trj gia tAng, thu thu nh.p cá nhân, thu tiêu thi dc 

bit, thus xut nhp khu và thu thu nhp doanh nghip dc bit là thud thu nhp doanh nghip hoAn 

lai. Sinh viOn có k nAng nhn din duçyc các sai phm v thu và phán bin d dira ra quy& djnh diu 

chinh t khai thus. CO khã nAng thIch 0ng cao trong cong vic, dc lap, sang tao  trong nghiOn cCru kik 

thc chuyên ngành và phát trin ducic các hoat dng nhóm. Sinh viên tuân thO tt chun mrc dao  dCrc 

ngh nghip k toán, có 5' thCrc ton trong nôi quy, quy djnh cUa t6 chOc, cüng nhu các quy djnh v thu 

và k toán thu. 

9.34. Nghiên cü'u frng diing trong k toán kim toán 

MA h9c phn: AA6029 

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

Loai hçc phn: T chçn 

Diu kiên tiên quy&: Phucing pháp nghiên cOu khoa hoc, Nguyen 15' k toán 
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H9c phn nghiên ciru tng ding trong k toán, kim toAn cung cp cho sinh viên các kin th(xc 

v nghiên cUu trong linh vrc k toãn tài chInh; Nghiên ciru trong linh virc k toán quAn trj; Nghiên 

ciru trong linh vrc kim toán. Hiu vA sr ding dtrqc các ph&m mm xfr 1 d 1iu trong nghiên ciru. 

Sau khi hçc xong h9c phn nay, sinh viên 4n dicing dizçic qui trnh nghiên ci'ru d thrc hin các 

d tài nghiên ciru v k toán tài chInh, k toán quAn trj và kim toán, có khA nAng d9c tài 1iu, thu thp 

thông tin, nAng hc nghiên ciru, lam nn tAng cho vic thrc hin khóa 1u.n cüa sinh viên khi t& 

nghip. Sinh viên, phAt hiên xem xét, nhân djnh khAi quAt hóa vn d, nhn dng xAc djnh chrcc nhim 

vi trng tam và th(r ti uu tiên, hInh thành 4n diing tis duy sAng to trong cong vic, tin hành &rqc 

các hot dng phát trin nhóm. 

Sinh viên th hin tác phong chuyên nghip trong cong vic, lam vic dOe  l.p, ti! tin trong rnôi 

trung lam vic. 

9.35. Quãn trj doanh nghip 

MA h9c phn: BM6054 

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

Loi lice phAn: Tir chn. 

Diu kiOn tiên quyt: Kinh th hçc vi mô 

Hc phn QuAn trj doanh nghip trang bj eho sinh viên nhüng kin thrc v mOi tru&ng kinh 

doanh, hiu duç'e cAe nhân t tAc dng tâi hot dng t chrc, sAn xut, tiêu thii, vA kinh doanh cüa 

doanh nghip truâc sir bin dng cUa nn kinh t thj truOiig. H9c phn nay giüp sinh viên: PhAn bit 

du'çyc các loai hInh doanh nghiêp, hiu rO cAc nguyen t&c xAe djnh miic tiêu và ? nghia cAa viêc xAc 

dinh muc tiêu trong t chrc, nhAn sir, sAn xut kinh doanh, quAn trl tài chInh. Nm v&ng eAch thüe, 

phu'ang phAp, qui trInh 1p k hoach xây drng mvc  tiêu chin lucc v nhAn sir, tài chinh trong sAn xut 

kinh doanh. Hiu rO cAc nguyen tc s.p xp và b tn ngun nhân lirc, nguyen tc trong Ip k hoach và 

tiêu thi sAn phm va ccr sâ khoa h9c d tin hành thit 1p k hoch sAn xut kinh doanh trong phm vi 

ngun tài lirc cUa doanh nghip. phAn tich nhtrng cong cti trong quAn trj cMt lucing sAn phm d tir do 

dua ra k hoch v tAi chInh cho hoat dng cAa doanh nghip dt hiu qua tót nht. 

9.36. Quãn tn rüi ro 

MA hc phn: BM6061 

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

Loti hc phtn: Tr chn. 

Diu kin tiên quy&: Không 

Hc phn QuAn trj rOi ro giiip sinh viên phân tIch duçic the loi rOi ro trong hoat dng kinh 

doanh; lun giAi du'crc phuo'ng phAp nhn dng, do lu'Ong va kim soAt rüi ro; Phân tich dixcic eAc dng 

thn tht xAy ra trong hoat dng kinh doanh. Ben cnh do, sinh viên có th phân tIch duçic CAe Cong C1i 

tai chInh phAi sinh. Tir d, sinh viên CO khA nAng: nhn din vA do !uirng chInh xác the 1oi riji ro; tInh 

toAn chInh xAc cAc loi thn tMt; 4n dirng t& cAc cOng ci phAi sinh trong phông ngra rUi ro; xAy dirng 

du'ce quy trInh quAn trj rCii ro trong tOng tinh hung cii th. Nhn din va dánh giA ehInh xAc vn d&, 

hInh thanh tt cAc giA thuy&, xir l vn d linh ho.t, d xut giAi phAp hçip l có lien quan dn quAn tr 

rOi ro. 
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9.37. Kê toán tãi chInh 1 

MA h9c phn: AA6017 

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

Loti h9c phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hçc phAn K toán tài chinh 1 cung cp cho sinh viên nhUng kin thtrc trong linh virc k toán 

d phãn ánh, do 1uing va ghi nhn các nghip vi kinh t tti doanh nghip. Sinh viên co kha 
nAng giãi thich va 4n diing dixçic các chun mirc k toán d phãn ánh, do lu'Ong, ghi chép các 

nghip vi thuc các phn hAnh: K toán vén btng tin, cac khoán phãi thu; K toán nguyen 
vt 1iu, cong cii dung ci; K toán tài san c djnh; K toán nçi phãi trã và v6n chü sâ hthi ti 

doanh nghip. Sinh viên cO khã nAng xây drng va diu hãnh nhóm lam vic hiu qua d giãi 

quyt duçic cac nghip vii kinh th mô phOng tai  doanh nghip.Sinh vien tIch c1rc tham gia cac 
hott dQng hçc tip, tIch circ trong nghiên cUu tài lieu, tham gia hyc tap, chuAn bj bài va lam 

bài dy dli, dlmg thôi gian quy djnh. 

9.38. K toán hành chInh siy nghip 

MA h9c pMn: AA6O11 

S6 tin chi: 3 (3,3,0) 

Loi hçc phAn: Bt buOc 

Diu kin tiên quyt: không 

HOC phn K toán hành chInh sir nghip cung cp cho sinh viên nhling kin tht'rc v qua trinh 

tip nhn thông tin, xlr 1' thông tin và trInh bay thông tin trên báo cáo tài chinh v các ph&n hành k 

toán v6n bang tin; K toán các khoãn phãi thu; K toán hang tn kho; K toán tài san c djnh; K 

toán cac khoàn nçi phãi trã; K toán vein chU sâ hUu, qu5; K toán các khoãn thu, chi hoat dng; Báo 

tài chInh. XCr 1 tt cac tInh hung k toán hiu qua, dt &rcic các mic tiêu dA d ra cüa dun vj 

hành chinh su nghiêp. Sau khi hoàn thành h9c phan nay sinh viên 4n ding duqc nguyen täc, qui trInh 

k toán các nghip vi kinh t phát sinh lien quan dn kinh phi ngân sách nhà ntrâc cp ti dun vj hành 

chmnh sir nghip. Giüp sinh viên có khá nãng 1p chlmg tfr lien quan tâi các nghip vi kinh th phát 

sinh, ghi s k toán chi ti& và tng hçip ding thèi 1p  duqc các báo cáo k toán djnh k5' ti mt dun vj 

hành chInh sir nghip. Sinh viên có kha näng giâi thIch duqc vai trO, trách nhim, tinh 1mg diving cüa k 

toán trong dun vj hành chInh sr nghip, thu dng tham gia cling nhu có khà nàng thành 1p nhóm phü 

hqp vâi cong vic.Sinh viên tuân thU tt các chun mrc dao  dlrc ngh nghip k toán, có ' thlrc ton 

tr9ng nOi  quy, quy djnh cUa t chlrc và các qui djnh cUa pháp lut. 

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

MA h9c phn: AA6014 

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

Loi h9c phAn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: K toán trong kinh doanh (F I -ACCA), Nguyen i k toán 
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H9c phn K toán quãn trj 1 (F2-Management Accounting (ACCA)) cung cp cho sinh viên 

nhiing kin thirc cci ban v thông tin quán tn; cãc k5 thut tinh chi phi và các phucing pháp k toán chi 

phi duvc sir dicing trong doanh nghip; 1p và si dung ngân sách, tinh chi phi djnh müc; phân tIch 

chênh loch và sr dung các cong ci thit yu cho vic 1p k hoch, kim soát chi phi doanh nghip, 

vn diing các bin pháp dánh giá và giám sat hiu qua hot dng cCia mt t6 chüc. Hçc phn con giüp 

sinh viên các k5 nãng: NhQtn din các nguyen nhân trong môi tris&ig kinh doanh thay di; Phát hin, 

xem xét, nhn djnh vn d và h trçY &ra ra quy& djnh; Chpn 19C cong cii phü hçip d trnh bay, phân 

tich và cung cp thông tin k toán; HInh thành tu duy phan bin vào giãi quyt các vn d trong cong 

viêc; Doc, hiu tài 1iu ting Anh chuyên ngành; Lien h, thich rng và linh hoat vài tInh hInh hi nhp 

kinh t toàn ceu. 

9.40. Kê toán tài chInh 2 

Ma hc phn: AA6018 

S6 tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loti hçc phn: B&t buc 

Diu kiin tiën quy&: Không 

HQC phn K toán tài chInh 2 cung cp cho sinh viên nhthig kin th(rc trong linh virc k toán 

d do lung va ghi nhn cac nghip vii kinh t ti doanh nghip.Sinh vién khã nàng nhn djnh 
va vn diing cac quy dlnh  hin hãnh d xCr 1)2 CaC nghip vi kinh t phát sinh lien quan dn chi 
phi san xut và giá thành san phm; Tiêu thi thành pMm vá xác djnh k& qua kinh doanh va 

cac giao djch bang ngoi t. Sinh vien cO )2 thic nghiên ccru nhirng tmnh hung thc th lien 

quan dn linh virc k toán d t chCrc Cong tác k toán phU hqp vth dc dim san xut kinh 

doanh cUa doanh nghip. Dng thOi, sinh vien cOng có )7 th(rc tuân thu chun mirc v nàng 1irc 

chuyên mon khi xCr 1)2 cac tInh hung phát sinh trong doanh nghip. 

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

Ma h9c phan: AA6019 

StInchi: 3(3; 0; 0) 

Loai h9c phn: Bt buc 

Diu kiin tiên quyt: Khong 

Hoc phan K toán tài chInh qu6c th cung cp kin thfrc v b6i cánh và mic tiêu cUa báo cáo ài 

chInh, các dc dim cht luong cQa thông tin tài chinh và cc sâ nn tang cOa k toán. Sinh viên duqc 

huóng dn vic sir dung but toán kép trong h thng k toán, ghi nhn nghip vii kinh th và các sij kin 

phát sinh tnong kS'  và nh&ng cong vic can lam khi kt thñc k' k toán nhu: Lp bang can d6i thi:r, 1p 

báo cáo tài chinh cci ban cho t6 chcrc và báo cáo tài chinh hçip nhat. Sau khi hoàn thành h9c phân nay, 

sinh viên 4n diing thành thao bUt toán kép d ghi nhn các s%r kin kinh t tài chinh phát sinh trong 

ks'. Sinh viên trInh bay du'qc thông tin tài chinh trong kS',  nhn bit các li, sai sot thisng gp và các 

cách thUc süa chUa tnên bang can di thir, báo cáo tài chinh ca ban, báo cáo tài chinh hqp nhat rO rang, 

mach lac theo khuôn mau 1)2 thuy& quc th. Sinh viên có kha näng lam vic theo nhóm, thão 1un a 

xir 1)2 tt các tInh hu6ng k toán hiu qua, dat  duçc các mvc  tiêu da d ra cUa th chCrc. Sinh viên tuân 

thU t6t các chuan mirc dao  dUc ngh nghip k toán, có )2 thüc ton tn9ng ni quy, quy djnh cUa th chrc; 

Co khá nang thich Ung cao tnong cong vic và dc 1p, sang tao  trong nghiUn cUu kin thcrc chuyên 

ngánh. Dáp Crng yUu cau hi nhp kinh t quc th. 
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9.42. Lp và trInh bay báo cáo tai chInh doanh nghip 

Ma hçc phn: AA6026 

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

Loai hçc phn: B.t buc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Hc phn Lp và trInh bay BCTC giüp cho sinh viên vn ding nh&ng kin thCrc theo chun 

mirc k toán Vit Nam, ch dO k toán hin hành trong vic Ip và trInh bay BCTC; nhn din 

duçic sir khác bit trong trInh bay BCTC theo chun mirc k toán Vit Nam (VAS) và chun 
mrc báo cáo tâi chInh qu6c th (IFRS). Sinh viên Co khá nAng phán bin và xcr 1' cac vn d 

trong qua trInh thu thp vã xcr l thông tin k toán hang ngãy tai  doanh nghip cong nhu' khi 
k& thUc kS'  k toán, cO khã näng din giãi, phân tIch, nhan djnh v các thông tin dA thu th.p 

du'ac, xC l va Ip BCTC cüa doanh nghip. H9c phAn rèn luyn cho sinh viên tfnh cn than, 

chInh xác, trung thuc, ton tr9ng và tuân thu pháp luat. 

9.43. Kim toán tài chInh 

Ma h9c phn: AA6024 

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

Loui hçc pMn: Bat buOc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

H9c ph&n kim toán tài chInh cung cp nhcthg khái nim, thuat  ngtt chuyên nganh sCr d%ing 

trong kim toán cting nhu' nhiThg kin thüc chuyên sâu v kim toán tài chInh, 1p k hoach kim toán, 

bang chüng kim toán và h s kim toán, nOi  dung và cách thcrc lap báo cáo kim toán Va trách 

nhim cüa kim toán vien trong kim toán tài chInh. Sau khi h9c xong h9c ph.n nay, sinh viên hInh 

thành k5 nang tip nhan thông tin thành tho, k9 näng xtr l và truyn c1t các thông tin tài chinh, k 

toán va kim toán. Sinh viên có khã näng thuyt trInh phãn bin và k5 nãng lam vic nhóm dë di.ra ra 

các kin kim toán phü hqp. Sinh viên tuân thu t& chuan mrc dao  düc ngh nghip kim toán, có 

thCrc ton trpng nOi  quy, quy djnh cUa cong ty. Co khã näng thich i'rng cao trong cOng vic, có thai dO 

dOng mirc di vâi di tác. 

9.44. Phân tIch báo cáo tãi chinli 

Ma hc phAn: AA6032 

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

Loi h9c phn: Tir chn 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hc phn Phân tich báo cáo tài chinh cung cp cho sinh viên nhUng kin thü'c Co ban v: Tin 

trInh phân tich doanh nghip, các phiso'ng pháp phân tIch báo cáo tài chinh; Phân tich khái 

quát các báo cáo tài chInh; phân tich khã nAng thanh toán, phan tIch Co cu vn và rüi ro tài 

chInh; phân tIch hiu qua kinh doanh trong doanh nghip. H9c phAn con giüp sinh viên có khá 

nãng van  diing kin thrc d trInh bay, phân tich, cung cp thông tin v tInh hinh tài chInh d 

h trG ra quyt dinh cho các di tuang scr diving thông tin; Nhan din duqc các sai sot, gian lan 
thông qua vic phân tich cac chi tiêu trên báo cáo tài chInh doanh nghip. H9C phn cOn rèn 
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1uyn sinh viên các k5 nAng tInh toán vA 1p bang phân tIch báo cáo tài chinh doanh nghip, 

1ira ch9n Iinh hoat  các cong ci, k thut, phu'ong pháp phân tich báo cáo tài chInh. Dng thai 

thông qua hçc phn nay, sinh vien con có tinh than hçip tác lam vic nhOm, tAng khã nAng lam 

viêc nhóm hiu qua. H9C phAn con giCp sinh viên cO thai dO nghiem the, chü dQng và phát 

huy tInh sang tao  trong qua trInh hçc tp và lam vic. 

9.45. Thyc hành k toán doanh nghip 

MA hçc phn: 

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

Loai hçc phn: Bt buOc 

Diu kin tiên quyt: không 

H9c phn Thirc hành k toán doanh nghip hróng dn cho sinh viên each tht'rc vn dicing van 

bàn pháp 1ut k toán và thu trong thu thp, xfr l thông tin k toán phat sinh hAng ngày, các cong 

vic cn lam theo quy djnh khi k& thüc k5' k toán. Sinh viên &rcic huâng dn v quy trInh luân 

chuyn chCrng tir; ghi s k toAn và thrc hAnh cung cp thông tin, km tnt tài 1iu k toán; each nhn 

bit và xi l các sai phm thurng gp trong thirc tin. Sir ditng thành thao mOt phn mm k toán 

trong doanh nghip. Sau khi hoàn thành hpc phn nay, sinh viên có khA nang 1p lun và giAi quyt 

chrçcc các tInh hu6ng trong thirc tin theo các vAn bàn quy pham pháp lu.t v k toán và thug; thành 

thao trong cong tAc xcr I, ghi s, vA 1p bAo cáo k toán d dáp irng t6t nhu cu cung cp thông tin cho 

các d6i tirqng sCr dicing. Sinh viên tuân thU t6t các chun mirc dao  th'rc ngh nghip k toán, cO ' thUc 

ton tr9ng nOi  quy, quy djnh cUa t chCrc, có khA nAng thIch üng cao trong cong vic và dc l.p, sang 

tao trong nghiên cU'u kin thrc chuyên nganh. 

9.46. H th6ng thông tin ké toan 

MA hçc phn: AA6007 

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

Loai h9c phAn: Tr chçn 

Diu kin tiên quy&: Không 

HQC phn H thé,ng thông tin k toán cung dtp cho sinh viên nhung kin thrc ca bàn v h 

thóng, h thng thông tin, h thng thông tin quàn l, h thng thông tin k toán; each thCrc t 

chCrc eo sâ dü lieu và kim soát nOi bO trong h thóng thông tin k toán, các hot dng xCr l 

va kim soát cac chu trInh kinh doanh, cáe mô hInh h thng thông tin k toán và each thirc 

cung cp thông tin trong h thng thông tin k toán. Ngoài ra, hçc phAn cOn rèn 1uyn cho 

sinh viên Co khã nAng sir diving cong ngh thông tin trong thu thp, xir l va trInh bay dU lieu 
trong h tMng thông tin k toán, phát hin sai sOt va phOng ngira gian ln trong diu kiin thig 

ding cong ngh thông tin. HQC phn cOn giUp sinh viên CO thai dO chU dng, tIch circ, sang tao, 

CO tinh than hçc tp nghiUm tUc, khoa hc và irng diing cong ngh thông tin. 

9.47. Ké toán quãn trl 2 (F5 — Performance Management (ACCA)) 

MA hçc phAn: AA6069 

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

Loai h9c phn: Tr chçn 

Diu kin tiên quyt: K toán quan tr I (F2) 
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Hçc phn K toán quân tn 2 (F5 - Performance Management) cung cp cho sinh viên nhUng 

kin thc v các k5 thuât k toán quãn trj; các k5 thut ra quyt djnh lien quan dn ngun lirc khan 

him, djnh giá và quyt djnh san xut hay mua ngoài, dánh giá hiu qua, các rüi ro và diu bt djnh 

trong vic ra quyt djnh; 1p ngân sách và kirn soát; dánh giá và kim soát hiu qua kinh doanh, tir 

do, sinh viên có th vn ding, giãi thIch, phân tIch và dánh giá hiu qua hot dng d tu vn ra quy& 

djnh trong quãn trj doanh nghip. H9C phn con giOp sinh viên có kha näng nhn dng, so sánh, phân 

bit, mô tã các hoat dng trong doanh nghip vOl ffrng tInh huóng cii th; Vn dicing tiz duy phán bin 

vào giãi quyt các vn d trong cong vic, phân tIch vn d và tr vn ra quyk djnh; Lam vic dc lap, 

tu tin trong môi tnrng lam viêc; Sir dung ngoi ng và d9c hiu tMng Anh chuyên ngành; Lien h, 

thIch Ong và linh hot vOi tInh hmnh hOi  nhp kinh t toàn cu. 

9.48. Kim soát quãn l 

M hçc phn:A6023 

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

Loi hçc phAn: Tir chn 

Diu kin tiên quy&: không 

H9c phn kim soát quán 1,? cung cp nhtrng kin thCrc c ban v kim soát quãn l'; qua trInh 

kim soát quân l thông qua vic: Lp k hoach và thirc hin chin luçic, do hrng va dánh giá các 

hoat dng trong kim soát quãn 1; Phân tIch báo cáo hot dng trong quán 1; Khen thrOng Va di 

ng trong doanh nghip. Sau khi h9c xong hçc phn nay, sinh viên hInh thành k5 näng hoch djnh và 

th chOc kim soát quán l trong doanh nghip; Dánh giá vn d và dua ra quyt djnh quán I phü hcip; 

Phân tIch uu nhuc dim va d xut phu'ong an quán l ti uu. Sinh viên ton trçng, tuân thu các quy 

dlnh cüa t chOc, có kha näng thIch rng cao trong cong vic chuyên mon. 

9.49. To chu'c cong tác k toán 

Ma h9c pMn: AA6034 

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

Loi h9c phn: T chyn 

Diu kin tiên quyt: không 

H9c phn T chOc cong tác k toán trang bj cho sinh viên kin thOc v qua trInh s&p xp và bó 

trI các cong vic k toán theo ngun 1irc hin có cUa doanh nghip. Sinh viên dircic cung cp kin thüc 

v các mô hInh t chirc k toán, th chOc bô may k toán, sp xp 1iia ch9n h thng chOng tir, tài 

khoãn, h thng s và báo cáo k toán, cong tác kim kê, kim tra, bão quãn, luu trQ tài 1iu k toán 

phü hçip vOi nhu cu thông tin và dc thu cOa doanh nghip. Sinh viên có khã näng lam vic theo 

nhóm, thão luân và xO l du'qc các tInh hung trong th?c tin, giâi quy& t6t mi quan h trong nhóm 

dê thirc hin các mic tiêu cia d ra. Sinh viên man thU t& quy djnh hin hành ye to chcrc k toán trong 

doanh nghip, có thOc ton tr9ng ni quy, quy djnh cUa t chUt, tang kha näng thIch crng v6i các mO 

hInh t chirc k toán 0 các doanh nghip khác nhau, dc lap, sang to trong nghien c0u kin thOc 

chuyên ngành phit h9p thrc tin. 

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

Ma hçc phn: AA6001 

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

38 



Loai hçc phAn: Tr chn 

Diu kin tiên quyt: K toán tài chInh qu6c t 

Hc ph&n Báo cáo tài chInh qu6c th cung cp cho sinh viên kin th(rc chuyên sâu v cac nguyen 

l', chun mirc, các nguyen tc cci' bàn trong k toán quc t và cách áp diing trong tirng tnrô'ng hçip ci 

th. Sinh viên &rçlc trang bj cách thüc lip, d9c hiu va phân tIch báo cáo tài chInh cho các cong ty dan 

le, cong ty lien doanh, tp doàn kinh th. Sau khi hoàn thành h9c phn nay, sinh viên (mg diing diicmc 

các các khung pháp 1', nguyen i k toán và chun mvc  k toán qu6c t cho vic x(m 1' các giao djch 

phát sinh trong qua trInh hoat dng san xut kinh doanh, cung cp và tu vn cho nba quàn l các thông 

tin v k toán tài chInh thông qua vic 1p va phân tIch báo cáo tài chInh cho các loai hInh cong ty. 

Sinh viên tuân thu tt các chun mirc dao  th'rc ngh nghip k toán, có thüc ton tr9ng nQi quy, quy 

djnh cCia t6 ch(mc, có khã nãng thIch (mng cao trong cong vic Va dc 1p, sang tao  trong nghien c(mu 

kin th(rc chuyên ngành, dc bit là khà nãng thIch (mg cao trong diu kin hi nhp quc th, tr do di 

chuyn lao dng. 

9.51. Ké toán cong ty 

Ma h9c phn: AA6008 

S6 tin chi: 3(3,0,0) 

Loai hçc phtn: Tr chçn 

Diu kin tiên quy&: Khong 

Hçc phn K toãn cong ty cung cp nhthig kin th(rc chung v các loi hmnh cong ty theo quy 

djnh hin hành, cách th(rc thu thp và ghi nhn thông tin k toán v tnh hInh bin dng v6n trong qua 

trInh thành lip, qua trmnh hoat dng kinh doanh, giái th, phá san và t6 chcrc lai  cOng ty (chia, tách, hcip 

nht, sap nhp Cong ty). Sau khi hoàn thành h9c phn nay, sinh viên 4n d%ing &rcmc các van bàn quy 

phm pháp lut hin hành trong x(m 1, hoàn thin ch(mng tfr ban dAu, ghi chép k toán thành thao v 

bin dng v6n trong các Ioai hInh Cong ty. Sinh viên s(r diing t6t thông tin trên báo cáo tài chInh d 

thu'c hin nghip vi chuyên mOn trong t ch(mc lai cong ty, giãi th, phá san cong ty; Co khà näng lam 

viec theo nhOm, thão luri và x(m l t& cac tInh hung k toán hiu qua, dat  ducic các mic tiêu dã d ra 

cCa doanh nghip. Sinh viên hInh thành ' th(mc tuân thO các chu.n mirc dao  d(rc ngh nghip k toán, 

có th(rc ton tr9ng ni quy, quy djnh cüa t6 chüc; Co khã nang thIch (mng cao trong cOng vic; DOc 

lip, sang tao  trong nghiên c(mu kin th(mc chuyên ngành. 

9.52. K toán dnh giá doanh nghip 

M hçc phn: AA6O1O 

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

Loai h9c phAn: Tir chçn 

Diu kin tiên quyt: Không 

HQC phn k toán djrih giá doanh nghip cung cp cho sinh viên nhU'ng kin th(rc cci' bàn v djnh 

giá doanh nghip, k toán djnh giá doanh nghip, các nhân t ãnh huàng tài k toán djnh giá doanh 

nghip; Ca sâ xác djnh giá trj doanh nghip và các phucing pháp djnh giá doanh nghip; các nguyen 

the k toán s(r dung trong k toán djnh giá doanh nghip, quy trInh k toán djnh giá doanh nghip; k 

toán xác djnh các khoàn m1c trên BCTC; k toán djnh giá doanh nghip trong tru'àng hci'p chia, tách, 

hqp nht, sap nhp, chuyn di loai hInh, hInh thCmc sâ hQu, giãi th, cMm düt hoat dng cUa don vj k 
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toán. H9c phen con giiip sinh viên Co khà näng 4n d%ing kin thrc k toán djnh giá trong các tru1ng 

hqp chuyn di Ioai hInh doanh nghip; TIch circ c.p nht thông tin lien quan tâi ngh nghip; Lien 

h, thich (mg Va 1mb hot vâi tinh hmnh hOi  nhp kinh t toàn cu; Th hin tInh trung thijc, trách 

nhim Va dáng tin cy trong cong vic. 

9.53. Lap va trinh bay bão cáo trong don v sr nghiép 

Ma h9c phn: AA6027 

S6 tin chi: 2(2,0,0) 

Loai hçc phn: Tr chçn 

Diu kin tiên quyt: Khong 

H9c phn Ip va trInh bay báo cáo trong dan vj hành chInh sr nghip cung cp cho sinh viên 

nhitng kin th(mc t6ng quan v báo cáo tài chInh, báo cáo quyt toán; Cách 1p Va trinh bay báo cáo tài 

chInh, báo cáo quyt toán. X(r l t& các tinh hu6ng dn dn sir thay di các thông tin trên báo cáo tài 

chInh, báo cáo quyt toán. Thuyt minh và giái trInh duqc các chInh sách, nguyen tic, phuo'ng pháp, 

yu t6 ãnh huông dn báo cáo tài chinh và báo cáo quyt toán.Sau khi hçc xong hQc ph.n nay sinh 

viên cO khã näng 1p báo cáo tài chinh, báo cáo quyt toán, d9c, hMu, giãi thich ni dung và nghTa 

cUa các chi tiêu trên báo cáo tài chInh, báo cáo quyt toán cho các di tu'qng sCm ding thông tin k toán. 

Ben canh  do sinh viên cO khá näng phân tIch &r9c nhQng thay di các chi tiêu cüa báo cáo tài chInh vá 

báo cáo quyt toán khi có các sr kin phát sinh lam ánh hu'Cmng dn báo cáo tài chInh, báo cáo quyt 

toán. Thông qua vic rèn luyn các k näng v chuyên mon thI các k nang mm nhr lam vic nhóm, 

thuyt trInh, giao tip, may tinh ci:ia sinh viên cüng dixqc rèn luyn và nâng len rt nhiu. Sinh viên 

tuân thu t& các chun mire do dCrc ngh nghip k toán, CO thfrc ton tr9ng ni quy, quy djnh cüa t6 

chi'rc và các qui djnh cüa pháp lut. Sinh viên có khá näng thIch frng cao trong cong vic và dOe lap, 

sang tao  trong nghien cOli kin thCmc chuyên ngành. 

9.54. K toán ngân hang 

Ma h9c pMn: BM6016 

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

Loai h9c phn: Tir chn 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Hoc pMn K toán ngân hang trang bi cho sinh viên nhUng kin th(mc phiiang pháp và quy trInh 

k toán các nghip vii huy dOng  vn; tin ding, du tu và thanh toán khong dung tin mt trong hoat 

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

ngân hang thu0ng mai.  H9c phn nay giCp sinh viên có th tinh toán chInh xác so tiên trong các giao 

djch ngân hang, hach  toán thành thao các nghip vi phat sinh lien quan dn các hoat dng giao djch 

giCma ngân hang vài các chU th cOa nn kinh t. 

9.55. Chuyên d - Ké toán trong doanh nghip xuât nhp khâu 

Ma h9c phtn: AA6005 

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

Loai h9c phn: Tr chçn 

Diu kin tiên quy&: Khong 

I 
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H9c phn K toán Xut nhp khu cung cp cho sinh viên nhing quy djnh pháp 1' VA nguyen 

tc trong giao thixcing qu& t. Sinh viên &rçic trang bj nhUng kin th(rc Co bAn v k toán xut - nhp 

khu trên các góc d tip nMn,  xfr lb', hoAn chinh chirng tir k toán, each thIrc ghi chép và trInh bay 

thông tin di vi các giao djch thirong mai  quc t. Sau khi hoàn thânh hc phn nay, sinh viên thirc 

hin duqc các thi tic pháp 1', vn dicing, hoàn chinh cAc chüng ti'r, lien quan dn hoat dng giao 

thtrong hang hóa theo dung quy djnh hin hanh; Xir 1' thrçyc cAc giao djch ngoi t trong qua trInh ghi 

nhn nghip vii xu&t - nhp khu theo hai phirong thrc trirc tip và üy thAc; Co khA nAng lam vic theo 

nhóm, thAo lun và xir l diicic cAc tInh hung xut - nhp khu trong thrc tin, giAi quyt tht mM quan 

h trong rihóm d thrc hin cAc mvc  tiêu dA d ra; Sinh viên tuân thu t& cAc thu tiic xut nhp khu 

theo thông l qu6c th va hach  toán theo quy djnh hin hành, có thcrc ton tr9ng ni quy, quy djnh cCa 

t6 chic, thIch ifrng cao trong cong vic, dc lap, sAng tao  trong nghien elm kin thlrc v thuong mai 

quôc tê. 

9.56. Chuyên d - Ké toán trong doanh nghip xây lap 

MA hçc phn: AA6004 

S6 tin chi: 2(2,0,0) 

Loi h9c phn: T%r ch9n 

Diu kiin tién quy&: Không 

H9c phn K toán trong doanh nghip xay 1&p bao gm nhttng kin th(rc v quA trInh tip nhn 

thông tin, xCr l thông tin và trInh bay thông tin v k toán chi phi sAn xut và tInh giá thành sAn phm 

xây I&p, k toAn tiêu thii sAn phm xay lap và xAc djnh kt quA kinh doanh tai  don vj nhn thu thi 

cong vA don vj thu d.0 tu'. Sau khi hoàn thành h9c phn nAy, sinh viên vn dlng t6t cAc vAn ban quy 

pham phAp 1ut hiên hành trong xii' lb', hoàn thin chlmg tir ban du, ghi chép k toAn thành thao, trInh 

bay tt cAc thông tin trên BCTC t?i  don vj nhn thau và dan vj chU dau tir. Sinh viên Co khà nAng lAm 

vic theo nhOm, thAo 1u.n VA xir I' t6t the tInh huing k toán hiu quA, dat  du'qc cAc mvc  tiêu dA d ra 

eiia doanh nghip. Sinh viên tuân thu tt cAc chuan mirc dao  dIre ngh nghip k toAn, cO ' thlrc ton 

tr9ng ni quy, quy djnh ciia t chlre; Co khA nang thIch 1mg cao trong cong vic; DOe lap, sang tao 

trong nghien clru kin thlrc chuyên nganh. 

9.57. Chuyên d - Ké toán trong doanh nghip thrning mii (l!ch vu 

MA hçc phn: AA6003 

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

Loai h9c phn: Tr ch9n 

Diu kin tiên quy&: Khong 

H9c phan K toán trong doanh nghip thirong mai  djch vii trang bj cho sinh vien nhüng kin 

thIre dtc thu v hoat dng kinh doanh thuong mai  vA cung cap djch vi nOi  dja tren các góc dO tip 

nhn, xlr l và hoAn chinh chlmng tr k toAn, each thi.'rc ghi chiip thông tin và trInh bay thông tin cho 

cAc quA trInh mua, bàn hang hóa, cung cap djch vi1 (djch vi mang tinh cMt sAn xuat, mang tInh chat 

kinh doanh hang hóa vA mang tInh chat phiic viii don thuan), xAc djnh kt quA hoat dng kinh doanh. 

Sau khi hoàn thành h9c phan nAy, sinh viên cO khA nAng nhn bit và sIr dçing các chIrng tlr hcip pháp, 

hqp l; DAnh giA va ghi nhn thông tin k toán thAnh thao cAc hoat dng mua, ban hang hóa, cung cap 

djch vii và k& quA hoat dng trong kS'  ciia doanh nghip theo dung các vAn bàn quy pham phAp lust 

hiên hành v thus va k toán. Sinh vien trinh bay du'qc thông tin tAi chInh trong k5' ciia doanh nghip 
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thxing mai  djch vi trên h th6ng các báo cáo cung ctp cho ngrii sCr ding; Co khà nãng lam vic theo 

nhóm, thào Iun và xCr 1' tt cac tInh huóng k toán hiu qua, dt &rçic các miic tiêu dà d ra cUa 

doanh nghip. Sinh viên tuân thu tt các chun mirc do dcrc ngh nghip k toán, có thirc ton trong 

ni quy, quy djnh cüa th chCrc; Co khà nãng thIch trng cao trong cong vic; Dc l.p, sang tao  trong 

nghien cCru kin thCrc chuyên nganh. 

9.58. Thirc tp doanh nghiép 

Ma hçc phAn: AA6038 

S6 tin chi: 6(0; 0; 6) 

Loai hçc phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

H9c ph&n Thirc tp t& nghip giüp sinh viên áp dung kin thi'rc chuyên nganh k toán d dixcic 

hpc vào thiic t doanh nghip. Sinh viên duqc hithng dn phucing phap tip cn và dánh giá &rcic tInh 

hInh tài chInh, cong tác t6 chcrc, quãn 1 san xu&t. cUa doanh nghip trong diu kin thc th; Theo döi 

va trInh bay 1a  du'çc qua trinh tip nhn, xr 1, ghi chép và cung cp thông tin kinh t tài chInh b&ng 

k5' thut van bàn trong diu kin thirc th tal  các doanh nghip theo các van ban quy pham hin hanh; 

Nhn bitt du'çc các sai sot trong ghi nhn và trInh bay thông tin kinh t tài chfnh tai  doanh nghip, lra 

ch9n thrqc các phuang pháp sira chta phü hcip. Sau khi hoàn thành h9c phn nay, sinh viên thành thao 

trong các cong vic cüa mt nhân viên k toán, sinh viên giao tip duqc thành thao bang ngôn ng van 

bàn và lam vic nhóm mt each hiu qua. Sinh viên dánh giã và giài trInh duc các quan dim cüa 

nguYi hçc v các tInh hung kinh t tài chInh ci th tai  doanh nghip, hInh thành ' tuâng xây dmg và 

hoàn thin th chirc k toán phü hçip vo'i diu kin thc tin cüa doanh nghip. Sinh viên tuân thu t6t 

cac chun mrc dao  thirc ngh nghip k toán, có ' thirc ton trong ni quy, quy djnh cüa t chi'rc, có khã 

nang thIch ing cao trong cong vic và dic lap, hInh thành thIrc tir h9c tp và rèn luyn suôt d&i, sang 

tao trong nghien cru kin thirc chuyên nganh. 

9.59. Khóa luãn tEt nghip 

Ma h9c phn: AA6038 

S'tInchi: 9(0;0;9) 

Loai h9c phtn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Hoàn thành cac hc phn trong chwing trInh dào tao 

H9c phn nay giüp sinh viên áp dung kin th(rc chuyên nganh &rcc h9c vào thrc t; Thirc hành 

k näng ngh nghip gn vó.i chuyên ngành k toán duçic dào tao  và rên luyn k5 nang cüng nhi.r thai 

c1 lam vic chuyên nghip, phat trin các m6i quan h nhm chun bj cho ngh nghip tirang lai sau 

khi t6t nghip. Kt thüc h9c phn, mi sinh viên phái trInh bay kt qua nghiên cüu thrc th cüa mInh 

duOi hInh thirc khóa lun tt nghip và phái báo v truOc hOi  dng.. 

10. oOi SANH CHIX€NG TRINH DAO TAO 

Chu'ong trInh dao t?o  duçrc di sánh vói chuong trInh dào tao  cüa các Trung Dai  h9c 

khac cUng nganh lam co SO dánh giá, cai tin, phát trin chuong trInh nhu Trung Dai  h9c 

Kinh t- Di hoc Dà nàng (Trin khai theo Huong dn s 01/HD-DHCN ngày 0 1/1/2020 cUa 

Hiu tru'àng TruOng DHCNHN) 
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Kt qua cho thy cac chuong trInh ccia các Tru&ng Dai  hçc trong nuâc duçic so sánh 
ciing nganh có s tin chi cho nhOm kin thirc tuong dtxong phü hçip vó.i yêu ctu cüa B Giáo 
duc và Dào tao  là phU h9p theo djnh huOng ing diving. Diu nay phij thuQc vào each tip cn 
khi xay drng chuong trInh. 

11. PHE DUYIT CHLNG TRNII DAO TAO 

Ban mô tã chu'ang trInh nay dã duçftjkim tra, phé duyt và ban hành ca Hiu trtiing 
Tru&ng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni./. 

Ha Nói, ngày 20 tháng 08 nám 2021 

- k' TRIRING 

/;H EJ1NG 

. IHOC U 
.\CONG NGljg. 

Pham Van B6ng 
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PHU LIJC: TAI LIEU THAM KHAO XAY DUNG CHU'OTG TR!NH 

I. Các van ban pháp I 
- Huàng dn dánh giá chuong trinh theo AIJN — QA, phiên ban 3 2015; 

- Hiiong dn chung v sCr diing tiêu chun dánh giá chat krç'ng chu'o'ng trInh dào to 
các trmnh dO cüa giáo dic di hçc cüa BGD&DT 2016; 

- Luat giáo diic c1ti hçc s 08/2012/QH13; 

- Quy& djnh 52/2008/QD-BGDDT, ngãy 18 thang 09 näm 2008 v Ban hành chuang 
trInh cac mOn 1 1un chInh trj trinh dO dai hçc, cao ding dUng cho sinh viên khi nganh 
khong chuyên; 

- Thông tu s 24/2017/TT-BGDDT, ngày 10 thang 10 nAm 2017, Ban hành Danh miic 
giáo dc, dào to cp IV trInh dO di hçc; 

- Can cii' Quy& djnh s 687/QD-DHCN ngày 01 thang 06 näm 2016 cüa Hiu tr1i1ng 
truOng Di h9c Cong nghip Ha NOi  v vic phê duyt D an: Xây d%rng và trin khai thrc 
hin cac cht.rong trInh dào to trInh dO Dai hçc cUa tnrô'ng Di h9c Cong nghip Ha NOi  theo 
mO hmnh CDIO; 

- Can ccr Quy& djnh s 259/QD-DHCN ngày 20 thang 3 näm 2017 cUa Hiu tnrOng 
truông Dai  h9c Cong nghip Ha NOi  v vic mô' rOng phm vi ap dimg D an: Xây dirng và 
trin khai thrc hin các chtxcing trinh dào to trInh dQ Di hçc cUa trnOng Di h9c Cong 
nghip Ha NOi  theo mô hinh CDIO; 

- Can cir Quy djnh kern theo Quy& djnh s 351/QD-DHCN ngày 06 tháng 4 näm 2018 
cUa Hieu trilOng TnrOng Di h9c Cong nghip Ha NOi  quy djnh ye khôi hxcrng kin thtrc t6i 
thiu, yêu cAu v näng !irc ma ngtrôi hQc dt du'çc sau khi té,t nghip di vói mi trInh dO dào 
to cUa giáo dic dai  h9c va quy trinh xây dirng, thm dlnh,  ban hành chuong trinh dào to 
trInh dO di hQc, thc si, tién Si. 

H. Khung chtrong trInh các tru&ng di h9c khác: 
- Trithng Dai  hçc Kinh t-Dai hçc Dã Nng; Nganh K toán.; 

- Hip hOi  K toán cong ching Anh ACCA 
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