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1. THÔNG TIN CHUNG YE CHUNG TR!NH DAO TAO 

Ten chixo'ng trInh (ting Vit): Cu' nhân Kim toán 

Ten chuong trinh (ting Anh): Auditing 

MA ngành dào tao: 7340302 

Don vi cp bang cp bang: Tru'O'ng Dai  hçc Cong nghip HA Ni 

Ten vAn bang sau khi t& nghip: Cu' nhân KiOm toán 

TrInh do dào tao: Dai hoc 

Thi gian dào tao: 04 nAm 

Dn vi giAng day: Trtrô'ng Dai  hQc Cong nghip HA Ni 

Khoa quAn I CTDT: K toán — Kim toán 

2. MJC TIEU CHIfcNG TRINH 

Muc tiêu cüa chisong trInh dào tao  dU'9c xay dirng phi) hqp vOi TAm nhin - Sü mang - 

Mic tiêu chin luçic ciia Trumg DII Cong nghip Ha Ni; tuong thIch, phü h9p vOi TAm nhIn 

- SCr mng cia Khoa K toAn-Kim toán nham bi dtrO'ng con ngi.rô'i vA phát trin nghien ct'ru 

khoa hoc mang tInh (mg dyng dáp (mng các nhu cAu xA hi. 

2,1. Tam nhln - Sá' mqng - Mw lieu chiln lu'9'c cáa TrwO'ng DH Cong nghip Ha Ni 

Tru'&ig Dai  h9c Cong nghip Ha Ni là truông dai  hQc cong 1p trirc thuOc B Cong 

Thuang, cO truyn thng dao tao  can b khoa h9c k thut, can b kinh t, cong nhân k thut 

lâu dOi nhAt Viêt Nam tin than là Trirong Chuyên nghip HA NOi  thAnh 1p nAm 1898 vA 

Tr1rôTlg Chuyên nghip HAl PhOng thAnh 1p nAm 1913) và là c sO' dào tao  djnh hi.rOng cmng 

dyng nhiu ngAnh, nhiu lOai  hInh, nhiu cAp trInh d. 

2.1.1. TOm nhln 

TrO thành dai hoc dAo tao, nghien ccru khoa hçc (xng dung da nAng, phát trin theo mô 

hInh dai  h9c thông minh; dat  chuAn qu,c t trong mt s linh virc then chat; là sir l%ra ch9n 

hAng dAu cCia nguOi h9c, cong dng VA doanh nghip. 

2.1.2. Sz'r ingng 

Dào tao  nhân lijc chAt luqng cao; sang tao  vA chuyn giao tn th(mc, cong ngh tài xA hi 

va cQng dng dáp (mg yêu cAu thOi kS'  each mang cong nghip, phijc vii xA hOi va dAt nuoc. 

2.1.3. Giá tr/ ct löi 

1. K5 ngh là nn tAng: Kt h9p truyn th6ng cUa truô'ng k5 ngh dAu tiên tai  Vit Nam 

và k thut, cong ngh hin dai  là nAn tAng xây dng và phAt triAn. 

2. Kiên djnh vOl myc tiêu: Kiên dlnh  trong xác djnh và triAn khai thrc hin cAc hoat 

dQng nham dat  myc tiêu. 
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3. K& ni tao  sUc rnnh: Doàn kt ni b, gAn k& di tác tao  nên si.'rc manh  cüa nhà 

trlxông. 

4. Khách hang là trung tam: Hisóng thj tri.rông, dt 19i Ich và sir hài lông cüa ngi.ri h9c, 

khách hang và cac ben quan tam là trung tam các hoat dng. 

5. Khác bit tr sang tao: Tao ra sir khác bit d dt pha nhô' sir sang tao. 

2.1.4. Muc tiêu chiê'n iwic 

Miic tiêu chung 

TrO thành dai hoc khoa hoc ng diing hang du Vi& Nam, theo mô hInh tu chü toàn 

diên, di du trong xu th chuyn di s6 và quãn trj thông minh; 

San phm giáo diic dào tao  nm trong top du Vit Nam v khã näng dap rng yêu cu 

cüa thj tru'ông lao dng, duqc ghi nhn v näng lirc sang tao  và khOi nghip; 

San phm khoa h9c cong ngh du,çc cOng nhn va ng dung rng rAi trong ni.rOc, mt sO 

linh virc dt thm khu virc vã quc t. 

TRIET LV GIAO DUC 

Giáo disc toàn din, vi sr phát trin bn vü'ng và hi nhp. 

2.2. TEm nhIn - Sá' mçzng — Chièn lwc phdt triEn cáa Khoa Kltodn-Kilm todn 

2.2/. TdrnnhIn 

TrO' thành môt trung tam nghiên ciru va dào tao  ngun nhân lirc hang du trong linh virc 

K toãn, kim toán, Phân tIch kinh doanh cüa Viêt Nam, ngang tm voi các tnrô'ng Dai  h9c uy 

tin trong nu'o'c theo dinh huOng Crng dyng. 

2.2.2. Si'rmqng 

Cung cAp ngun nhân lirc CO trInh dO chuyên mOn cao, dÀy dü k5 näng ngh nghip c1 

thirc hin du'ç'c cong tác nghip viii, quãn I kinh doanh, tu vAn, nghien ciru khoa h9c Va 

chuyn giao cOng ngh trong linh vixc k toán, kim toán, phân tIch kinh doanh 

2.2.3. Chién hrcxcphát trién 

- Day và h9c theo phu'o'ng pháp tIch crc; 

- Phát trin chuo'ng trInh dào tao  tip cn theo tiêu chuAn quc gia, tin tó'i theo chun 

qu6c t theo hi.rOng ngh nghip 

- Dánh giá và phát trin cac hot dng dào tao  tip cn theo tiêu chuAn quOc gia, tin 

tO'i theo chuAn quc t; 

- ChuAn hOa giáo trnh giâng day; 

- KhOng ngirng nâng cao nAng lirc giâng viën và can bO quãn 12; 

- Xäy ding mOi tru'O'ng h9c tip, giàng day và NCKH t6t cho giãng viën vá sinh viën; 
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- Dy mnh hoat dng NCKH theo htxOng t'rng diing thc tin san xut; 

- Gn k& hot dng dào to vOi thrc t san xut ti doanh nghip; 

- DAy mnh tharn gia cac t chüc ngh nghip trong nuOc nhu' VACPA và t chrc 

ngh nghip Quc té nhii ACCA, ICAEW va cac doanh nghip Cong ngh; 

- Tang cuOng Ong diing CNTT trong hoat dng giãng dy, tang t' I hpc phAn t chti'c 

dy két hap, giãng trirc tuyn. 

Triêt 1j giáo d,c: "Giáo dyc bàn d&n,  vi srphát trkn btn vfrng và h3i nhip" 

2.3. Myc lieu cüa chu'o'ng lrinh 

Chuang trinh dào to ngành Kim toán thrqc thit k vâi mic tiêu dào to nhu sau: 

2.3.1. Myc tiêu chung 

- Dào tao và cung cAp ngun nhân !irc chAt luqng cao dap rng nhu cAu xã hOi,  bi 

duO'ng nhân tài; Co näng Iiic  chuyên môn, khã näng (mg diing theo hrnrng ngh nghip nhm 

dap (mg yeu cAu phát trin kinh th, xa hôi, dam bào qu6c phOng, an ninh và hi nhp quc th; 

- Dào to ngirôi h9c cO phAm chAt chInh tn, do di'rc; CO kin thcrc co sO ngành và 

nganh vUng yang, cO näng 1irc thimc hành ngh nghip, nãng hrc nghiên cUu, cO khã näng tng 

hap, phãn tIch d giãi quyt nhilng vAn d lien quan dn kim toán, trong doanh nghip/t 

chCrc; Cung cAp djch v kim toán và djch vi dam bão, dng thai cO th cung cAp các djch vu 

lien quan dn k toán, tài chInh, thud; Co trách nhim ngh nghip, thIch nghi vO.i rnoi tri.rmg 

lam vic, cO khã näng tir h9c d thIch rng vol sir phát trn khong ngtmng cüa khoa h9c cong 

ngh và môi truông kinh doanh cho mtc tiêu hçc tp su& dOi. 

2.3.2. Muc tiêu Cu th 5  

Sau khi hoàn thinh khóa hoc. sinh viên t& nghip CO kin th(rc. k5 nng vâ phAm 

chAt/thai do: 

PEO 1: CO hiu bitt v chInh trj, xã hOi;  CO cac kin thO'c co bàn trong lTnh virc khoa 

hçc kinh t phü hap vOi ngành dU9C dao tto d dOng gOp hüu hiu vào sim phãt trin bn vUng 

cUa xã hOi,  cong dông; 

PEO 2: CO kin thtmc v toán thng ké là co Sâ nn tang cho vic tip thu cáC kin thirc 

giáo dc chuyên nghip và khà nãng h9c tp a trInh dQ cao han; 

PEO 3: CO hiu bitt v kin th(mc co sO ngành Kim toán (nhu kinh té hoc, thng ké, tài 

chInh, pháp luat  kinh doanh...), to diu kiin thuan Igi Cho viec h9c tp các mon chuyên 

ngành, nghien C(I'U chuyén sau, tip cn d dàng vol các thay di cüa mO hInh quán 1 và mOi 

truO'ng kinh doanh; 

PEO 4: CO kin thOc nganh chuyên sâu dáp (mng di.rçc nhu cAu cCia xà hOi  v linh vi,rc 

kim toán. k toán, tài chInh, thu& T ch(mc, thimc hiên cOng tác kim toán cUa các doanh 
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nghip, trong các don vj công; Co khã nàng 1p k hoch, thirc hin k hoch kim toán toán; 

CO näng hrc tis vAn v các ITnh vlrc h thng kim toán, k toán, tài chmnh, quyt toán thu, tu 

vAn va quán I hiu qua hot dng kinh doanh trong doanh nghip. 

PEO 5: Co k näng ngh nghip, giao tip, lam vic nhOm dü d lam vic trong môi 

tru&ng kinh doanh näng dông, có khã näng thIch crng vOi sir thay di cUa cuc each mng 

cong nghip 4.0 và hi nhp quc th; CO k näng dM mdi sang to và tu duy khdi nghip; CO 

tinh thAn trách nhim cao trong cOng vic; CO ' thrc tuân thU do drc ngh nghip. 

PEO 6: Co näng lirc hinh thành ttidng, thit k, trin khai vâ vn hành trong bi cãnh 

cnh tranh va hi nhp quc t. 

3. CHUANDAURA 

Sinh viên tt nghip ngành Kim toán dt duçxc nhUng chuAn dAu ra sau: 

SOI - CO kha näng giãi quyt duçic cac bài toán c bàn lien quan dn mô hInh toán, 

xác suAt thng ké và kinh t 1uçng, dr báo va phan tIch Crng diing cong ngh thông tin trong 

!inh vtic kim toán — k toán, Kinh th - Tài chmnh. 

S02 - CO khã näng thào 1un duçic các vAn dA v l 1un chInh trj, khoa h9c kinh t - 

xä hôi; Khá näng giao tip hiu qua b&ng ting Anh a trinh dO ngoi ngt bc 3 theo khung 
näng lirc ngoi ngU 6 bac. 

S03 - Co khà näng van  diing dugc các kin thirc ca bàn thuOc khi ngành kinh doanh 

va quán ! nhu kinh t hçc, tài chInh, pháp luat  kinh doanh, quãn trj doanh nghip. 

SO4 - CO khã näng 1p luan  Va giái quy& duçrc các vAn d khi van  diing  luat,  chuAn 
muc (Viêt Narn va qu6c th) trong xi:r l2 tInh hung thuc th lTnh vise kim toán, k toán, thu 

phân tIch báo cáo tài chfnh. 

S05 - CO näng Irc nhan din, dánh giá va tu vAn cho nhà quàn 1 v h tMng thông 

tin kim toán va kim soát nOi bO, cac rUi ro trong hot dng k toán, tài chfnh, thu và quãn 
trj trong doanh nghip. 

S06 - CO k5 nãng giao tip hiu qua trong qua trInh thirc hin cong vic nhu: k5' näng 

thuyt trInh, phãn bin, k näng lam vic theo nhóm và giãi quyt mi quan h trong nhOm d 

thu'c hiên duac các muc tiêu dã d ra. 

S07 - CO k nãng cong ngh thông tin trong vic phân tIch và trInh bay d 1iu; CO k5' 

näng thIch Ung trong môi truäng hOi  nh.p qu6c th; CO k' nang di mdi sang to và tu duy 
khôi nghip. 

S08 - CO khá näng hInh thành va thirc hin dugc d(rc tInh Ca nhân, ngh nghip nhis: 

kiên tn, linh hot trong cong viéc, chAp nhan dirong dAu rUi ro; giai quyt vAn d mOt  each 

sang tao; tçr danh giá Va cO thcrc tir h9c tap, rèn luyn sut di; Tip thu và cp nhat nhUng 

cái mdi lien quan dn ngh nghip. 
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S09 - CMp hành nghiém the phãp 1ut cia Nhà nixó'c; NhQtn thüc Va thirc hin trách 

nhim dio dtirc và ngh nghip. 

SOlO - CO nang 1rc hInh thãnh tuông, thi& k, trin khai va vn hành h thng kim 
toán, k toán cUa doanh nghip trong bi each mng cong nghip 4.0 Va hi nhp quc t& 

Bang 1. Ma trin tIch h1p myc lieu và chuEn 1tu ra cáa chwcng trinh 

Ma 

SO 
Nôi dung chuân dâu ra 

Miic tiêu dào tao 

PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6 

so i 

CO khâ näng giãi quyt du9c cac bãi 
toán co ban lien quan den mô hnh 
toán, xác suât thông kê và kinh té 
hrçng, dir báo va phân tich ing ding 
cong ngh thông tin trong lTnh virc 
kiêrn toán — ké toán, Kinh tê - Tài 
chInh. 

III 

SO 2 

CO khã nãng thão lun duct các van 
dê ye 132 Iun chInh trj, khoa hçc kinh 
tê - xà hi; Khâ nãng giao tiêp hiu 
qua bang tiêng Anh a trInh dQ ngoai 
ngtt bc 3 theo khung näng lrc ngoi 
ngU 6 bc. 

SO 3 

CO khã näng v.n dçing duc các kin 
th(rc co ban thuOc khôi ngânh kinh 
doanh va quãn 132 nhir kinh té hoc, tãi 
chInh, pháp 1ut kinh doanh, quãn trj 
doanh nghip. 

III III 

5 4 

Co khã näng !p 1un và giãi quyt 
dircyc các van dê khi van dung luat, 
chuân mirc (Vit Nam va quôc tê) 
trong xr 132 tInh huông thçrc tê ITnh 
virc kiêm toán, ké toán, thuê, phân 
tIch báo cáo tài chInh. 

SO 5 

Co näng 1c nhn din, dánh giá và 
tu van cho nhà quãn 132 ye h thông 
thông tin kiêm toán và kiêm soát ni 
b, cac rüi ro trong hoat dng kê 
toán, tài chInh, thuê va quãn trj trong 
doanh nghip. 

SO 6 

CO k näng giao tip hiu qua trong 
qua trInh thirc hin cong vic nhu: k5 
näng thuyêt trInh, phãn bin, k näng 
lam vic theo nhOm va giãi quyêt môi 
quan h trong nhOrn dé thirc hin 
diroc cac muc tiêu dA dê ra. 

7 



MA 

SO 
Ni dung chuân dâu ra 

Muc tiêu dAo to 

PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6 

SO 7 

CO k' nAng cong ngh thông tin 
trong vic phân tIch va trInh bay d& 
1iu; Co k näng thIch rng trong môi 
tru'Ong hOl  nhp quOc tê; CO k näng 
dôi mOi sang to va tu duy khâi 
nghip. 

SO 8 

CO kM nAng hnh thành và thrc hin 
thrqc dOc tInh cá nhân, nghê nghiép 
nhu: kiên trI, Iinh hot trong cOng 
viêc, chap nhn duong dâu rUi ro; 
giãi quyêt van d mOt  each sang tao; 
tix dánh giá và cO thrc tir h9c tsp, 
rèn 1uyn suôt dôi; Tiêp thu và cp 
nht nhthig cái mO'i lien quan den 
ngh nghip. 

SO 9 

Chap hành nghiêm tOe pháp !ut cOa 
Nhà nuOc; Nhan thCrc và thuc hiên 
trách nhim dto di'rc va nghe nghip. 

F1 

so 10 

CO nAng 1rc hInh thành tuOng, thit 
kê, triên khai và vn hành h thông 
kim toán, ké toán cUa doanh nghip 
trong bOi each mIng cOng nghip 4.0 
vâ hi nhp quôc tê. 

Chuân dâu ra dOng vai trô quan trong cho vic phát triên và dánh giá ehucing trInh dào 
tto. Các chi báo dánh giá cOa tüng chun du ra duçic dung lam tham chiu d dánh giá chun 
c1u ra cOa chu'ong trinh. 

4. VITRIVIIC LAM 

Sau khi t6t nghip chuung trInh dào tao, nguôi h9c cO th lam vic tot ti các vj tn sau: 

- Trç l kim toán viên ti cac cong ty kim toán dOe  1p, co quan kim toán nhà ntrO'c. 

- Chuyén viên bt phtn kirn toán nOi bO cUa các tp doàn, tong eOng ty, ngAn hang thuong 

mai; cãc ti don vj hành chfnh cong 

- K toán trong cac doanh nghip; 

- ChuyOn viên ti cOng ty hành ngh djch vi k toán, kim toán; 

- Chuyên viên phii trách cOng tác tài chinh trong cáe don vj; 

- NghiOn ci'ru viên trong cac vin nghiên c(ru, Giãng viên giâng dy trong CáC CO sO dào to 

kh6i ngành kinh doanh - quân I, nganh, k toán- kim toán 
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5. THÔNG TIN TUYEN SINH, QUY TRINH DAO TiO VA DIEU MW TOT 
NGHIEP 

5.1. Thông tin tuyn sinh 
- Quy ché tuyên sinh: Theo quy chê tuyên sinh dai hoc chInh quy cüa B GD&DT, 

cp nht tai http://tuyensinh.haui.edu.vn. 

- Vüng tuyn sinh: tuyn sinh trong Ca niiOc. 

- D6i tucrng tuyn sinh: Tt cã thI sinh dä t& nghip THPT hoc tircing diroiig. 

- Phuo'ng thtrc tuyn sinh: 

T hqp xét tuyn: 

+ Khi AOO (Toán, L, HOa) 

+ Khi D07 (Toán, Hóa, Anh) 

+ Khi DOI (Toán, Van, Anh) 

5.2. Quy trinh dào 4w 

- Quy ch clao tao  scr ding là quy ch dào tao  theo hQc ch tin chi, tao  diu kin âé 
sinh viên tIch circ, chO dQng thIch rng vol quy trInh dào tao  d  dat  du9c nhUng kt qua t& 
nht trong hçc tsp, rèn luyn. 

- Chuong trInh dào tao  duc thit k 8 h9c k5' tuong 0ng vài 4 näm hçc, gm 149,5 tin 

chi. Trong do thOi gian hc tp chInh thrc 4 nãm và thôi gian hc tp t6i da 6 näm. 

- Mi näm hc du'çic chia thành 2 hc kS'  chiiih khoàng 15 tuAn hoc, 2 tun thi, 1 tuân 
dr trU và 1-2 hçc kS'  phi khoãng 10 tuAn. 

5.3. Dk3u kiçn xét va cong nhçin tát nghip 

NhUng sinh vien CO dO diu kin sau thI duqc xét t6t nghip: 

- Cho dn thô'i dim xét Mt nghip, khong bj truy cfru trách nhim hInh sir, hoc không 

dang trong thôi gian bj k' 1ut 6 mirc dInh chi h9c tip; 

- TIch lOy dO s h9c phAn va khi lu'çrng cOa chu'o'ng trInh dào tao; 

- Dim trung bInh chung tIch lOy cOa toàn khOa h9c dat  tir 2,0 trO len; 

- Co chirng chi giáo dic quc phông an ninh và giáo dic th chat; 

- Dat chuAn dAu ra v ngoi ngU; 

- Dt chuAn dAu ra v cong ngh thông tin; 

Sinh viên dO diu kin xét t& nghip du9c Khoa Mng hçrp và gui d xut v Phông 

Dào tao,  d trInh HOi  dng xét cong nhn Mt nghip. 

6. OQI NGU VA C sO VT CHAT PHVC VJ GIANG DiY 
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Khoa K toán-kim toán bao gm 04 bQ môn: BO mon Kim toán; B mon K toán 
doanh nghip; Bô mon K toán cOng và B mon H thng thông tin k toán. 

Khoa K toán-kim toán hin tai  clang quãn 12 09 phOng thI nghim chuyên ngành phiic 
vi cho hçc tp va nghiên cru khoa hc cüa giãng vien vã sinh viên. Các phông thI nghim và 
thi& bj du'qc phân cong quán 1 bO'i cac B mOn Kim toán; BO mOn K toán doanh nghip; 
B mOn K toán cong và B mon H thng thông tin k toãn. 

Bang 3. Thng kê phong thI nghim chuyên nganh 

TT Ten phOng thI nghiin Vj trI 

1 PhOng thrc hânh Kim toán, K toán I 205/B 3 

2 Phong thc hành Kim toán, K toán 2 206/B3 

3 PhOng thirc hành Kim toán, K toán 3 207/B3 

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

5 PhOng thrc hành Kirn toán, K toán 5 306/B3 

6 PhOng thirc hành Kim toán, K toán 6 307/B3 

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

8 PhOng sinh hott chuyên rnôn, h9c thut 105/B3 

9 PhOng thirc hành Kim toán, K toán 7 PhOng 201/HOi tru?ing 

Các phOng thI nghim chuyên nganh du'c dAu tu các thit bj và mô hInh hin dai,  gn 
vo'i thirc t ngoài doanh nghip, clap Crng nhu cu dào tao  ngành Kim toán. 

7. CHIEN LIIQC GIANG DAY VA HQC P 

Chin 1u'c giäng dy va h9c tp cUa K toán-kim toán tip ctn dra trên chun clâu 
ra, 6 cp d chu0ng trinh, tir chun du ra mong d9i cUa chuoiig trInh dão tao,  thi& k chun 
du ra cp do CT'DT, thit k chun du ra cp d h9c phAn. Dira trén chuAn dAu ra nay xây 
dirng k hoach  giãng day, tin trinh giâng day: d cirong mon hoc, phuGng pháp giãng day, 
phuung pháp hc tp vã các cong ci dánh giá. Sau khi k& thUc h9c phAn tin hãnh dánh giá 
mon hçc va tin dn dánh giá chuong trInh d tin hành cãi tin chun du ra chu'o'ng trInh. 
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CIWAN I)AtJ Rtt 

1rii nhin, sr 
niang 

I 
Mtc UOu 

cIr(g trinh 

Cuin dfu ra 
r:rírrg trinh 

c;hun du ía 
mOn hoc 

kO ho.rrh v.1 rwi dung mOn 

• Dcuong mOo hoc 
• Phzong phrip gClng dy 

• Hottngh9ctp 
• COng cu drinh gi 

DANH CIA 
t)Onh grO Khoa d?ro 

tao 

I 
I)Onh g.1 chuong 

trinh 

Dnh glO mOn h(c 

Hmnh 1. Mo Ia flEp c?in  giáo d,c dea trên chuihi 1tiu ra cáa Khoa Klloán - Kkm loan 

7.1. Chucn bj cüa giãng viên 
Giáng viên giãng dy chtrong trInh nganh kim toán cn trang bj nhu'ng kinh nghim 

dy h9c khác nhau: 

- Nm rO thông tin lop h9c ma mInh dang giãng dy (lOp hçc có 1 thuyt hay thçrc 

hành; mon hoc bt buôc, mon hoc tr chçn hay mon h9c thay th t& nghip); 

- Ntm rO kiu day hoc (day h9c lien rnôn, dy hçc trirc tuyn hay dy hçc tIch hp); 

- Hiu rO sinh vien cüa rnInh (sinh vién näm nht, nàm hai, nãrn ha hay näm cu,i dai 

hoc); 

- Hiu rO v chInh sách trong h9c tip; 

7.2. Các phwong phdp/chiln 1u'9c diy h9c 
- Phuong pháp thich nghi voi nguOi h9c, dt tr9ng tam ö,  nguOi hoc; 

- Thay di each thi'rc hoat dng dy va h9c cCia GV vâ SV: NguOi hçc cAn nghi nhiu 

hcyn, lam nhiu hon, thão Iuân nhiu hon, vOi trng thai thoãi mái, htng thu hon, trong m6i 

quan h than thien dan chU d thrc hian t& me tiêu dão tao; 

- Các phuong pháp dugc scr dimg chU yu: giãng day trtrc tip, giãng dy gián tip, 

h9c tap trãi nghim, giâng dy tuong tác, và h9c tp dQc Isp. 

- Danh sách chin 1u9c giãng dy va phu'ang pháp giãng dy sU dung trong chl.nyng 
trInh dào tao  duçc mô tá nhu bang 4. 
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Bang 4. Chi1n IuVc  và phd! trkn giãng diy 

Chin lu'qc giãng dy Mo tã Phuong pháp giãng dy 

Giàng dy trirc tip Da s các bce phn 1' thuyt duqc 

dy theo phixang pháp thuyt trInh, 

thuyt giáng, vn dáp, c1t câu hôi 

gçi , giao bài tp v nhà, kim tra 

khâ näng tr hc cüa sinh viên thông 

qua bài tap, thão luan nhóm, 

seminar 

Thuyt giàng; Bài hoc; 

Câu hôi gçii , chin doán 

TrInh din mu, Luyn 

tp va thrc hành 

Giãng dy gián tip Môt so hc ph.n giãng dy gián tip 

không có sir can thip rO rang cUa 

giàng vien nhu thtrc tap  t& nghip, 

khOa luan  t& nghip 

Yêu cu; Giãi quy& vAn 

d; Nghien cthi tInh 

hung; Xây dirng 2 flrâng 

H9c tp trãi nghim Các mon h9c cc bàn, co sâ nganh và 

chuyên ngành cO thçrc hành Va thI 

nghim trong phOng thI nghim 

Mo phông; Thirc t ThI 

nghim 

Giãng dy t110ng tác Duqc thc hin hu ht trong các 

mOn hoc cüa chuang trInh dào tao. 

Sinh viên thão luan  nhOm, thuyt 

trInh, thrc th t,t 

nghip, khóa luan  tt nghip 

Tranh luan; Thão luan; 

Giãi quy& vAn d; Dng 

nAo 

Hc tap dOe  lap Hoat dOng thijc th tt nghip, hot 
dng tr bce, khóa luan  t& nghip 

K hoch cá nhân; K 

hoch nghien ci'ru 

7.3. Cái tiln, nâng cao chat iu'1ng dçiy hic 
- Chuong trInh dào to drnyc rà soát djnh k5' 2 näm/1 ln theo huOng diu chinh dap 

ang du'çc nhu cu cüa ngirOi hc và các ben cO lien quan; 

- Co nhiu hInh thtrc h trçr sinh viên trong nhiem vii rèn 1uyn do dt'rc, tác phong và 
k5 nàng; 

- Hang k' các BO mon xây dirng k hoch d giO' cUa GV d.c bia là GV tré d trao 
di chia sê kin th(rc, phuong phap giãng dy nâng cao näng lrc GV; 

- ThuOng xuyen lAy kin phãn hi cüa sinh vien v phAm chAt, tài nãng, dao  di'rc và 
tác phong cüa GV; 
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- Thu?mg xuyén !y kin cCia các ben lien quan v nhu cu scr ding nguài h9c sau 
khi tt nghip. 

8. PHII€ING PHAP JuEM TRA DANH GIA 

8.1. Quy trinh dánh gid 
Phuong pháp dánh giá sinh vién dira trén chun du ra cp hçc phn co so và Các h9c 

phAn chuyên ngânh, chun du ra cp h9c phn phãn ánh mt'rc d dt &rçc cüa chuAn dAu ra 
cp CTDT ngành Kim toán. Vic dánh giá nay phai dam bão tInh giá trj, tin ttrng và cong 
bang. Dánh giá sinh viên bao gm thi dAu vao, khão sat sinh viên v mOn hQc gifla kS'  và dánh 
giá thng th cui ks'. Các phirang pháp dánh giá bao gm: trc nghim khách quan nhiu 1ira 
ch9n, bài kim tra ngân, báo CáO thirc th tt nghip, khóa lun t6t nghip, kim tra thc hành, 
phân tIch tInh hung. Chun dánh giá cO th dira vao cac rubrics mon hçc. ViC cho dim, 
phãn hi cUa giâng viên, sinh viën dUçYC thc hin theo quy trInh (HInh 2). 

    

   

Phtrcmg php giãng day 

Môi trLrcYng Va tai Iiti hoc 
tap 

     

     

Dá,ilt gi.' sinit viên 

( huãn doãu, thong 
thirlxng và tôi the 

4 
P1ircrng phãp dánh giá 

      

( hui n u 
sa 

I ri nh 

     

        

      

I 
rieit ehi dnIi &ii 

 

 

(ii lii. tin ci\ cling hing 

   

        

Cho diem. phñn h6i v5 
phüc khão 

Hmnh 2. Quy trInh giáng diy h9c ?1p  và ddnh gid sinh viên 

8.2. Thnh thác, tr9ng s6 và lieu chI ddnh gid 

Quy dlnh  cii th trong D cuong chi ti& h9c phAn 

8.3. Rubric ddnh gid chudn thu ra cüa chuong lrinh 

HuOng dan cii th trong D cu'ong chi ti& h9c phtn 

9. NQI DUNG CHUONG TRINH 

Cu trüc chuong trInh dam bão sir sAp xp hgp l, can bAng a tirng h9c k' cUa näm 
h9c và tl'rng khM kin thcrc. Chuong trInh b trI các mon h9c tr co bàn dn nâng cao nhAm 
dam bão kin thrc duc lien tiic, muc d tang dAn va dO thai gian tIch lOy kin thirc, rèn 
luyn k5 näng, dao dOe, thai dQ can thit d lam vic. Dng thOi chu'ong trInh cüng thrqc thi& 
k bão dam tinh chuyên sau cho tt'rng linh virc chuyén ngãnh va Co khã näng ma rng cho 
nhiu chuyên nganh khác nhau. 
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Ni dung chuung trinh bao gm cac khi kin thirc co ban, Co sà, chuy8n ngãnh tót 
nghiêp có mcrc do tAng dn duoc giAng day trong các mon hyc, dng thOi giUp ngixi h9c nâng 
cao them các k nAng mm, k nAng tin h9c, ngoi ngQ ... rèn 1uyn duc tác phong, k' lust, 
an toàn lao dng khi lAm vic. Chixong trInh cüng dam bAo tInh linh boat giilip ngui h9c cO 
th chuyn di sang các nganh h9c khAc a nam tht nht, nAm thr hai hoc h9c cüng lUc nhiu 
ehuong trinh. 

9.1 KhJi hqlng kiên thá'c bàn khóa 

Ting s tIn chi phãi tIch iUy 149,5 tin chi 

Khi hrçrng hQc tp Tng s6 
StInchi 

T L (%) LT Till TN TL/BTL/BAITT 

Kin thüc Giáo duc dai 
cixong 

46,5 40 6,5 0 31,1% 

Kin thtlrc Co' sO' nganh 48 42 4 2 32,1% 
Kin thirc Chuyên 
nganh 

40 35 5 0 26,8% 

Kin thirc t6t nghip 15 0 0 15 10,0% 
Tngcng 149,5 117 15,5 17 100.0% 

9.2 Ni dung chwong trInh 

STT 
M'h 

p 
Ten hQc phãn Tong 

S tin chi thAnh phn 

LT 
TH/ 
TN 

TLI 
BTL/ 
BA! 
TT 

I KIEN TH(1C GIAO DVC  BA! 
CU1NG 

46,5 40 6,5 0 

1.1 Kin thuc ngoài khung 

1.2 Ly 1un chInh trj 11 11 0 0 

1 LP6O1O Trit hoc Mác-Lênin 3 3 0 0 
2 LP6O1 1 Kinh th chInh tn Mác-Lênin 2 2 0 0 
3 LP6012 ChünghTaxahikhoahçc 2 2 0 0 

4 LP6013 
ThrOng lôi each rnng cilia DAng 
Cçng san Viçt Nam 

2 2 0 0 

5 LP6004 Tu' tu'O'ng H ChI Minh 2 2 0 0 
1.3 Khoa hoc xA hôi vA nhân vAn 14 14 0 0 

Kin thü'c bt buôc 4 4 0 0 
AA603 1 Nhp mon K toán, Kim toAn 2 2 0 0 

2 LP6003 PhápIu.tdicuo'ng 2 2 0 0 

TcNN T'chpnngoringfr 10 10 0 0 
1 FL6345 Tiêng Anh Thuong mai  1 5 5 0 0 

2 FL6335 Ting HAn 1 5 5 0 0 

3 FL6337 Ting Nht 1 5 5 0 0 

4 FL6339 TingTrung1 5 5 0 0 
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STT 
a9C 

p 
Ten hçc phn Tng 

S6 tIn chi thành phân 

LT THI 
TN 

BTL/ 
BA! 
TT 

5 FL6346 Ting Anh Thuong mai  2 5 5 0 0 
6 FL6336 Ting Han 2 5 5 0 0 
7 FL6338 TingNht2 5 5 0 0 
8 FL6340 TingTrung2 5 5 0 0 

I 4 Khoa hoc tiy nhiên - Toán hoc - 
Tin hoc 

9 

1.4.1 Kién thuc bat buôc 6 6 0 0 
I BS6OIO GiãitIch. 2 2 0 0 
2 BS6009 Dai  s tuyn tInh. 2 2 0 0 
3 BS6012 Lthuy&xácsut 2 2 0 0 

1.4.2 TcKT1 Kiln thá'c tu' chon (Own ttii thilu 
3 tin chi) 3 0 0 

1 BS6013 Móhlnhioán 3 3 0 0 
2 BS6O1J Kinh tè lu'cxng 3 3 0 0 

I 5 
TcGDT 

C 
Giáo duc th cht (Chon Mi thiu 
4t1nch1) 

4 0 4 0 

I PE6001 Aerobic 1 1 0 1 0 
2 PE6005 Boil 1 0 1 0 
3 PE6017 Bong ban i 1 0 1 0 
4 PE6003 Bong chuyn 1 1 0 1 0 
5 PE6027 BOngdal 1 0 1 0 
6 PE6033 Bong ném 1 1 0 1 0 
7 PE6021 BOngr 1 1 0 1 0 

8 PE6025 Cu lông 1 1 0 1 0 
9 PE603 1 CAu may 1 1 0 1 0 

10 PE6029 Dácu 1 1 0 1 0 
11 PE6035 Futsal 1 1 0 1 0 

12 PE6011 Karate 1 1 0 1 0 
13 PE6013 Khiéu vU 1 1 0 1 0 
14 PE6015 Pencak Silat 1 1 0 1 0 
15 PE6019 Tennis 1 1 0 1 0 

16 PE6002 Aerobic 2 1 0 1 0 

17 PE6006 Boi 2 1 0 1 0 

18 PE6018 BOngbân2 1 0 1 0 

19 PE6004 Bong chuyn 2 1 0 1 0 

20 PE6028 BOngdá2 1 0 1 0 

21 PE6034 BOngném2 1 0 1 0 

22 PE6022 BOng r2 1 0 1 0 

23 PE606 Cu lông 2 1 0 1 0 

24 PE6032 CAu may 2 1 0 1 0 
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STT Mah9C 
Ten h9c phãn Tong 

S tin chi thành phân 

LT '' '' 

25 PE6030 DácAu2 1 0 1 0 
26 PE6036 Futsal 2 1 0 1 0 
27 PE6012 Karate 2 1 0 1 0 
28 PE6014 Khiêuvti2 1 0 1 0 
29 PE6016 Pencak Silat 2 1 0 1 0 
30 PE6020 Tennis 2 1 0 1 0 
1.6 Giáo diic quôc phOng - an ninh 8.5 6 2.5 0 
1 DC6005 Cong tác quc phOng và an ninh 2 2 0 0 

2 DC6004 
Dir&ig Ii quc phông và an ninh 
cua Dang C9ng san Viçt Nam 

3 3 0 0 

3 DC6007 
K5'thuât chin du bô binh và chin 
thuat 

2 0 2 0 

4 DC6006 Quân sr chung 1.5 1 0.5 0 

MEN TH1fC GIAO PVC 
CHUYEN NGHIP 103 77 9 1 7 

11.1 Kiên thtrc co so 48 42 4 2 
11.1.1 Kin thuc co' sO kh6i ngành 27 27 0 0 

Kinthfrcbtbuôc 21 21 0 0 
I BM6046 Phuang pháp nghien cCru khoa h9c 3 3 0 0 
2 BM6021 Kinh t hoc vi mô 3 3 0 0 
3 BM6022 Kinh t hoc vi mô 3 3 0 0 
4 AA6030 Nguyen ! k toán 3 3 0 0 
5 BM6036 L' thuy& thng kê 3 3 0 0 
6 LP6008 Luât kinh t 3 3 0 0 
7 AA6028 L thuyt kim toán 3 3 0 0 

11.1.2 TcKT2 
Kiln thác 1w ch9n (hon t6i thilu 
6 tin chi) 6 6 0 0 

TcKT21 Kiln t/th'c tu' chon (Chon t6i thilu 
3 tin chi,) 3 3 0 0 

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

3 3 0 0 

2 BM6035 L2 thuyt tài chInh tin t 3 3 0 0 
3 BM6037 Marketing can bàn 3 3 0 0 

TcKT22 
Kil,i thá'c 1w chon hon 16i thilu 
3 tin chi) 

3 0 0 

1 AA6049 
Dir báo vàphán tIch dl? lieu kinh 
doanh 

3 1 J 

2 BM6075 Thj trw&ng chthig khoán. 3 3 0 0 

3 BM6066 Tài chInh cong 3 3 0 0 

11.1.2 Kin thá'c co' sO nganh 21 15 4 2 
11.1.2.1 Kiên thu'c bt buôc 16 10 4 2 
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STT 
Ma 

phan 
Ten h9c phn Tong 

S6 tin chi thành phân 

LT Till 
TN 

TL/ 
BTL/ 
BA! 
TT 

1 AA6050 
Phân tIch vá trinh bay dit 1iu trong 
kinh doanh 

3 2 1 0 

2 BM6064 Quãn trj tài chmnh doanh nghip 3 1 2 0 

3 AA6035 Thu và k toán thu 1 3 2 1 0 

4 AA6017 K toán tài chinh 1 4 4 0 0 

5 AA6039 D an kim toán 3 1 0 2 

11.1.2.2 TcKT3 
Kiln thá'c tu' ch9n (C/ion t6i thilu 
511n c/il,) 

5 5 0 0 

TcKT31 Nhóm 31 (Chon 16ithi1u3 tin chi) 3 3 0 0 

1 BM6057 Quãn trj hc 3 3 0 0 

2 AA6036 Thu và k toán thud 2 3 3 0 0 

TcKT32 Nhóm32(Chont6ithilu2tinchi) 2 2 0 0 

1 AA6029 
Nghiên thu, ing ding trong kl 
toán, kkm toán 

2 2 0 0 

2 AA6040 
Ddi mái sang tao và tu' duy kh&i 
nghip 

2 2 0 0 

3 BM6054 Quán trj doanh nghip 2 2 0 0 

4 BM6061 Quãn trj rüi ro 2 2 0 0 

11.2.2 Kiên thwc ngành 40 25 5 0 
11.2.2.1 Kiên thu'c bt buôc 34 30 4 0 

1 AA6018 K toán tài chInh 2 3 3 0 0 

2 AA6024 Kim toán tài chInh 1 3 2 1 0 
3 AA6041 Kim toán tài chInh 2 4 3 1 0 
4 AA6042 Kim toán nôi bô 3 3 0 0 

5 AA6043 Kim soát nôi bô 3 3 0 0 
6 AA6OI I K toán hành chInh sir nghip 3 3 0 0 

7 AA6044 
Kim toán va dich vu dam bäo (F8- 

. 
ACCA) 

3 3 0 0 

8 AA6014 
K toán quán tr I (F2 -Management 
Accounting (ACCA) 

3 3 0 0 

9 AA6026 
Lp va trinh bay báo cáo tài chInh 
doanh nghip 

3 2 1 0 

10 AA6007 He thng thông tin k toán 3 2 1 0 

Ii AA6019 
K toán tài chInh quc t (F3 - 
Financial Accounting (ACCA) 

3 3 0 0 

11.2.2.2 TcKT4 
Kiln thá'c 1w chon ('C/ion 16i thilu 
6 tin ch4 trong 6 h9c p/ian sau) 

6 5 1 0 

TcKT41 Nhóm 41 (C/ion 16i thilu 3 tin chO 3 2 1 0 
1 AA6045 Kimsoátquán1j 3 2 1 0 
2 AA6032 PhOn tIch báo cáo tài chInh ' 3 2 1 0 
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STT 
Ma !1QC 

phan Ten hQc phân Tong 

S tin chi thành phân 

LT THI 
TN 

TL/ 
BTL/ 
DAJ 
TT 

3 AA6OJO Kétoánd/nhgiádoanhnghip 3 3 0 0 
TcKT42 Nhóm 42 (C/ion tói thilu 3 tin c/il) 3 3 0 1) 

1 AA6046 Kiem toán h thAng thông tin 3 3 0 0 

2 AA6001 Báo cáo tài chinh quó'c tE (F7 - 
Financial Reporting (ACCA) 

3 3 0 0 

3 AA6069 
K toán quán trj 2 (F5 - 
Performance Management (ACCA) 

3 3 0 0 

11.3 Thic tp doanh nghip và khoá 
luân tot nghip 

15 0 0 15 

AA6047 Thirc tp doanh nghip 6 0 0 6 
2 AA6048 Khóa 1un t& nghip 9 0 0 9 

TOng toàn khoá (TIn chi) 149.5 93 18 17 

Ghi chá: C'ác hQc phn "Tie'ng Anh co ban Thtrong mai 1", "Tieng Anh ca ban 
Thuviig mai 2 "; "Tiê'ng Anh c0 ban Thu'ong mgi 3 "; "Tiêng Anh ca ban Thwo72g mgi 4 ap 
dyng riéng cho doE tupng sinh viên chu'a dgt chuán dOu vào tiêng Anh, và không tInh khôi 
lirung vào chitung trinh dào tgo. 
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9.3 Ma trIn các kj ndng 

Ma COR 
cüa 

CTDT 

Ma Tiêu 
chIdánh 

giá 

Hoc k5' 
I 

Hoc k 
II 

Hoc kSr 
III 

Hoc k' 
IV 

Hoc k' 
V 

Hoc kr 
VI 

Hoc kS' 
VII 

Hoc k' 
VIII 

SO 1 

P11.1 BS6O1O BS6009 BS6012 BS6013 

P11.2 
BS6OJ] 

AA6050(T) 
AA6040(T) 

AA6049(TU) 

P11.3 BM6046 AA6047(UT) 

S02 

P12.1 LP6O1O LP6O1I 
LP6004 
LP6013 

P12.2 LP6012 LP6003 LP6008 

P12.3 AA6021(TU) AA6019(T) 
FL6 165 

AA6O 14(TU) 

SO 3 

P1 3.1 BM6021 BM6022 AA6021(T) 
BM605 7 

AA6029(T) 
BM6054 

P1 3.2 
BM603 7 
BM6035 

BM6075 
BM6066 
BM6064 

504 

P14.1 
AA6031 

(T) 
AA6030(T) 

AA6028(UT) 
AA6018(T) AA6O 14(T) 

AA6032(T) 
AA6007(TU) 

P1 4.2 AA6017(T) 
AA6024(T) 

AA6019(TU) 
AA6001(TU) 

P1 4.3 AA6035(UT) AA6036(T) 
AA6026(TU)  
AA6O11(T) 

AA6069(TU) 

P1 4.4 AA6041(UT) AA6010(TU) AA6048(UT) 

50 5 

P15.1 BM6061 AA6046(T) 

P1 5.2 AA6039(T) 
AA6043 (T) 
AA6045(T)  

AA6047(UT) 

P1 5.3 AA6026(TU) AA6044(IT) 



Ma CDR 
cüa 

CTDT 

Ma Tiêu 
chI dánh 

giá 

HQc kS' 
I 

HQc kr 
II 

Hoc k' 
III 

Hçc k' 
IV 

11cc k' 
V 

Hçc k' 
VI 

Hçc k' 
VII 

Hc k' 
VIII 

AA6046 (7) 

SO 6 

P16.1 
AA603 1 
(TU) 

LP6O11 BM6035 
FL6345 
AA6036(UT) 

FL6346 
AA6O11(TU) 
AA6039 (T) 

AA6047(UT) 
AA6048(UT) 

P1 6.2 
LP6O 10 
AA6031 
(TU) 

BM6046 
BS6012 
AA6017(TU) 

AA6029(TU) AA6024(UT) 
AA6039 

(TU) 
AA6032(UT) 

P1 6.3 
BS6009 
AA6030(TU) 

LP6004 
AA6028(T) 
AA6029(TU) 

AA6014(TU) 
AA6047(UT) 
AA6048(UT) 

SO 7 

P17.1 
BS6013 
BS6OJJ 
AA605 0(TU) 

AA6049(T) 
AA6007(TU) 
AA6046(UT) 

P1 7.2 BM6022 
BM6075 
AA6019(TU) 

AA6044(UT) 
AA6001(TU) 
AA6069(TU) 

P1 7.3 
BS6O1O 
BM6021 

BM6036 
BM6037 

AA6040(UT) 

SO 8 

P1 8.1 AA6050 
BM6064 
BM6054 
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9.5. Mo tã vAn tAt ni dung và khôi lu'rng hc  1hãn 

9.1. Triét hoc Mác-Lênin 

Ma h9c phn: LP6O1O 

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

Loai hçc pMn: B&t buOc 

Diu kin tiên quy&: Khong 

Nôi dung theo Quy& djnh hin hânh cüa Bt truông Bt Giáo diic và Dâo to v vic ban hành 

chuong trInh cAc mon L 1un chInh trj trInh d di hçc, cao dAng dUng cho sinh viên kMi 

không chuyên ngUnh Mac - Lenin, tu' thông H ChI Minh. 

9.2. Kinh t chInh tn Mác-Lênin 

Ma h9c phn: LP6OI1 

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

Loai h9c phn: Bat buc 

Diu kin tiên quy&: Khong 

Ni dung theo Quyt djnh hin hành cUa B trllO'ng B Giáo dic Va Dào to v vic ban hành 

chu'oiig trInh các mon L' !un chInh trj trInh d dai  hçc, cao dâng dung cho sinh viên khi 

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

9.3. Tu' ttrOng Ho ChI Minh 

Ma h9c phn: LP6004 

StInchi: 2(2;0;0) 

Loi h9c pMn: Bt butc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Nôi dung theo Quy& dinh hiên hành cUa Bô tnrOng BQ Giáo diic va Dào to v vic ban hânh 

chi.rcing trInh các mon L,2 luân chinh trj trmnh d di h9c, cao dâng dUng cho sinh viên kh6i 

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

9.4. Chü nghia xä hi khoa hQc 

Ma h9c phn: LP6012 

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

Loi hc phn: Bat buQc 

Diu kin tiên quy&: Không 

Ni dung theo Quyt djnh hin hành cüa B truOng BO Giáo diic và Dào tto v vic ban hUnh 

chu'o'ng trInh các mon L 1un chinh trj trInh d di h9c, cao dâng dUng cho sinh viën khi 

không chuyên nganh Mac - Lenin, tu tuO'ng H ChI Minh. 

9.5. Lich sfr Bang Cong san Vit Nam 

Mãhc phn: LP6013 

Sé tin chi: 2(2; 0; 0) 
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Loi hçc phAn: BAt buOc 

Diu kien tiên quyt: Khong 

Ni dung theo Quyt djnh hien hành cüa B tru0ng B Giáo dic và Dào to v viec ban hành 

chtwng trInh cac mon L lun chInh trj trInh d di hçc, cao dAng dung cho sinh viên khi 

không chuyên nganh Mac - Lenin, tu tu'àng H Chi Minh. 

9.6. Pháp mat dai  ctwng 
MAhQcphn: LP6003 

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

Loai hc phn: BAt buOc 

Diu kien tién quyt: KhOng 

Hçc phn nay trang bj nhng kiAn thCrc 1' lun chung có h thng mQt s vAn d cc bàn v 

Nhà nuOc và pháp lust, pháp ch xã hOi  chü nghia, h thng pháp lut Viet  nam. Giâi thieu 

các nganh lut trong h thng pháp lut Viet Nam: lu.t hin pháp, 1ut hành chInh, lut hInh 

s%r, lut t ttng hInh sir, luât dan sir, 1ut th ting dan sir, 1ut hon nhân và gia dInh, 1ut kinh 

t lut dAt dai. 

9.7. Nhp mon Ké toán, Kim toán 
MahcphAn: AA6031 

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

Loti h9c phAn: BAt buc 

Diu kiên tiên quyt: Khong 

H9c phAn nhp mon kA toán, kiAm toán cung cAp cho sinh viên nhiing kin thirc c bàn v vi 
trI, vai trO cOa ngh nghip k toán kiAm toán trong nn kinh th thj trlxOng; Ni dung các qui 
djnh và nguyen the cOa chuAn mvc dao drc ngh nghip k toán, kim toán. Hc phAn hInh 
thành du'cic k5 nãng giao tip, k nàng lam viec nhóm lien quan dn cong viec chuyên mon. 
CO ' thcrc trách nhiem vói bàn than và ' thirc ngh nghip, cO tinh thAn lam viec nghiém tüc, 
khoa hoc. 

9.8. Ting Anh Thtrong mi 
Ma h9c phAn: FL6165 

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

Loai hc phAn: BAt buc 

Diu kien tiên quyt: Không 

Hçc phAn trang bj cho sinh viên môt s kin thüc ngoi ng chuyên nganh 0 mOe d ca sa, 

giOp cho ngirOi hc CO th dc tài lieu chuyên nganh bAng ting Anh, sO dung lam ngôn ng 

giao tip v01 ngu&i nu'O'c ngoài trong cong viec thirc t cOa minh. 

9.9. Giãi tIch 
M hc phAn: BS6010 

S tfn chi: 2(2; 0; 0) 
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Loi h9c phAn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

H9c phAn cung cpcac kin thirc co bàn v: Giãi tich ham nhiu bin s6: do ham riêng, 

vi phân, crc tn. SCr ding giãi tIch ham nhiu bin s trong phân tich kinh th.; Phuo'ng trInh vi 

phân cap 1 và cap cao. Sir diing phuong trInh vi phân d phân tich so sánh tTnh CáC mô hmnh 

kinh t.; Phuong trInh sai phân cap 1 và cap cao.Scr d11ng phuorig trInh sai phân d phân tIch 

các mô hInh kinh t dQng. 

9.10. Dai s tuyn tInh 
M hçc phn: BS6009 

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

Loi h9c phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

H9c phn cung câpcác kin thi'rc ca bàn v: Ma trn va các phép toán trên ma tran;  Djnh 

thCrc va CáC tInh chat cCia djnh thi'rc; Ma trn nghjch dão, hang cUa ma trn; - He phu'o'ng trInh 

tuyn tInh; Không gian vecto, h vécto' dc lip, phii thuOc tuyn tInh, c sâ cUa không gian 

véc to'; dng toàn phtro'ng; SCr diing ma trn, không gian véc tci 

9.11. L thuyt xác sut 
Ma h9c phn: BS6012 

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

Loi hçc phAn: Bat buc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Hçc phAn L2 thuyt xac suit giài thiêu cac khái niêm CG bàn v xác suit, khái nim di lucrng 

ngu nhién va mQt s' phân phói xac suat thuOng gap.  Hçc phn nay con cung cap cãc phxng 

pháp giài các bài toán xác suat, dc bit là các bài toán dánh giá mirc dO rüi ro trong san suAt, 

kinh doanh và dAu tu gop phan giüp các nhà kinh th cO nhung quy& sách dung dn trong cong 

vic cOa hç. Hc phan L thuy& xác suât là co sO cho viOC hc tp và nghiên cu mt so mon 

hc lien quan nhu: L)7 thuy& thng kê, Kinh t hxqng, Mo hInh toán kinh tL.Ngoai ra, hçc 

phan se gop phAn hInh thành va phát trin tix duy logic cho sinh viên, giup sinh viên rèn luyn 

các k5' näng ngh nghip nhu k5 näng thu thp x& l s6 lieu thng ké, k5' nAng quan sat, c1c 

bit là k5 nàng phân tIch và ra quyt djnh. 

9.12. Mo hlnh toán 
Ma h9c phan: BS6013 

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

Loai hQc phAn: Tr chçn 

Diu kiin tiên quy&: Khong 

25 



HQC ph.n Mo hInh toán trInh bay nhUng ni dung c bàn v mô hInh ti tru tuyn tInh trong 

san xut, kinh doanh, giói thiu cac khái nim, cu true cüa mô hInh vào ra và trInh bay v 

mt s dng mô hInh toán ti uu trong thrc tin. NOi  dung hçc phn d cp dn vic tng 

dung cac cong c,i toán hçc nhm mO hInh hOa va phân tIch djnh krqng cac hin txqng và qua 

trinh din ra trong cac hot dung kinh t. Mo hinh toán nghiên cCru các mô hInh t6i uu trong 

kinh t mO hInh can d61 lien ngành, cac phuong pháp phân tIch so sánh tTnh, so sánh dng, 

can bang,... Ni dung h9c phn nay dóng val trô quan tr9ng trong vic h9c tp và nghien ct'ru 

môt s6 mon hc chuyên ngành lien quan trong lTnh vtrc kinh t& Ngoài ra, hçc phn Se gOp 

phAn hInh thành va phát trin tu duy logic cho sinh viên, giOp sinh viên rèn luyn cac k5' nãng 

ngh nghip nhu k5 nàng thu thp xcr l s lieu thng kê, k5 näng quan sat, dc bit là k5' 

näng phân tIch, ra quyt djnh và djnh huOng phát trin kinh t san xut. 

9.13. Kinh t lirç'ng 

Ma hçc phAn: BS6OJJ 

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

Loi hc phAn: Tr ch9n 

Diu kiin tiên quyt: Khong 

Kinh t krGng (econometrics) là mt b phn cOa Kinh t hoc, dirçc hiu theo nghia rng là 

mon khoa hc kinh t giao thoa vO,i thng kê hoc và toán kinh t. Hiu theo nghia hçp, là trng 

diing toán, dc bit là các phuang pháp thng kê vao kinh t& Kinh t lu9'ng l thuyt nghiên 

cCru cac thuc tInh th6ng kê cüa các quy trInh kinh t lung, vi dii nhii: xem xOt tInh hiu qua 

cOa vic lty mu, cUa thit k thirc nghim... Kinh th krgng thtjc nghim bao gm: (1) Ong 

dirng cac phuong phap kinh th lucrng vao dánh giá cac l thuyt kinh t (2) phát trin và sCr 

diing các mô hInh kinh t Iuçing, tht cà d sCr dicing vao nghien cCru quan sat kinh th trong qua 

khCr hay di.r doán tuo'ng lai. Thuât ngtt Kinh th krçing (econometrics) thn dAu tien duçic si'r 

ding vào näm 1910 bOi Pawel Ciompa. Kinh t kr9ng khác voi cac nhành khác cUa thng kO 

hc 0' ch dc bit lien quan tO'i cac nghiên cUu quan sat và vài h thng các phi.rong trInh 

(equations). Nghien cru quan sat khác vO1 nghien ciEu sO' diing thI nghim cO kim soát (v6n 

hay dung trong y h9c hay vt l). H9C phan giOi thiu mQt s phiiong phap xây dirng và phân 

tIch mô hInh hi quy dng tuyn tInh, each dánh giá va uó'c lu'Qng mt s6 thông so cOa mô 

hinh hi quy. Gió'i thiu mt s6 khuy& tt thu'Ong gp và cách khc phic trong cac mO hInh 

hi quy. Trên co sO' do các nhà kinh t cO th kim chO'ng v mtt thirc nghim cho các già 

thuyt kinh t và phân tIch, dir  báo cac vn d kinh th xa hQi. 

9.14. Phirong pháp nghiên ciru khoa hQc 

Ma h9c phan: BM6046 

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

Loi hc phan: Bat buc 

Diu kin tiên quyt: KhOng 

26 



11cc phn trang bj cho sinh vien nhithg kin thCrc ca ban v các phng pháp nghien thu khoa 

hc và quy trmnh t chCrc d thirc hin rnt nghién thu khoa h9c. Sau khi hc xong, sinh viên 

cO th vn diing quy trInh nghiên thu (1ira chçn chü d nghiên cru; tng quan tAi 1iu; phát 

trin 1' thuyt; thi& k nghiên ccru; thu thp du !iu; phân tIch dtt 1iu; vit báo cáo) cho các 

nhim vu mon hyc, báo cáo thirc tp tót nghip, luan  vAn tt nghip, các hot dng nghiên thu 

khác. Dng thOi, giüp sinh viën hInh thAnh phm chAt sang tao, khách quan, trung thirc trong 

nghiên cCru khoa hoc. 

9.15. Kinh té hoc vi mô 
MA hc pMn: BM6021 

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

Loai hçc phAn: Bat buQc 

Diu kien tiên quyt: Khong 

Hc phn trang bj cho sinh viên nh&ng kin thirc v ngun 1irc vA sr khan him cUa ngun 

1irc; mt s quy luat  kinh t, thi truông, hAnh vi cüa các chü th tham gia vAo thj tru?mg, cAu 

trüc thj tru0ng. Sau khi hc xong, sinh viên cO th thirc hin phân tIch hành vi cüa các chü th 

tham gia thj trll?rng, các yu t ãnh huO'ng tói thj tru&ng, phân bit các cAu trüc thj truông. 

Hc phn giüp sinh vien cO thAi dO khAch quan khi dAnh giA bin dng cOa thj tr1.rng, hành vi 

cüa các ch th trong thj tru0ng; thAy di.rçc tam quan tr9ng cüa vic nghiên thu scr diing hiu 

quA cAc ngun 1c trong diu kin ngun 1rc khan him. 

9.16. Kinh t hoc vi mô 
MA hc phAn: BM6022 

S6tinchi: 3(3;0;0) 

Loai hc phAn: Bat buOc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hc phAn trang bj cho sinh viên nhiThg kin tht'rc c0 bAn v: cAc chi tiêu co' bAn d do krmg 

sAn krqng quc gia, rn,i quan h cia mt s6 bin s dc tri.rng, nhu: 1m phat — thAt nghip — 

tAng trt.r0ng kinh t co ch van  hAnh cüa cAc chInh sách kinh th vi mô. Sinh vién van  dung 

môt s mô hInh kinh t d giAi thich tAc dng cüa các sir kin kinh th dn sAn lu'çng, lAi suAt, 

du tu, giá cA va vic lam trong nn kinh t. Sau khi hçc xong, sinh viên cO thai d khAch 

quan trong vic dánh giA xu huóng van  dung cüa các bin s kinh th vi mô, nhan thtc thrç'c 

vai trO cóa nhA nuóc trong diu hAnh các hot dng kinh t. 

9.17. Nguyen iy' k toán 
MA hçc phAn: AA6030 

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

Loi hc phn: BAt buc 

Diu kiin tiên quy&: Khong 
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H9c phAn nguyen 1)2 k toán cung cp cho sinh vien nhitng kin thCrc cAn bàn v k toán bao 

gm: vai trô, yeu cu, nguyen tic, di tuçrng k toAn, qui trInh k toán, do luO'ng k toán và 

bAo cáo tAi chInh. Sinh viên cO khA nAng thAnh l.p nhOm phü hçp vói cong vic. Hçc phn 

rèn 1uyn cho sinh vien ton tr9ng va tuân thu cac quy dlnh,  pháp  luat 

9.18. Ly thuyt thông kê 
MA h9c phn: BM6036 

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

Loi hçc phAn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hc pMn trang bj cho sinh vien nhung kin thirc v h thng cac phwmg phAp thu thp, xir 1)2 

va phân tIch s 1iu cOa cac hin tuçing kinh t xA hi. Tir dO, sinh viên vn d%lng duçrc các 

phuDng pháp thu thp, xci. 1)2 Va phAn tIch s 1iu d tim hiu bàn cMt tinh quy 1ut cOa các 

hin tuçrng kinh t, xA hôi. Qua do, sinh viên có tInh trung thrc, khách quan trong cong tác 

thng kê. 

9.19. Luât kinh tê 
MA hQc phtn: LP6008 

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

Loi hc phn: Bt buc 

Diu kin tiên quy&: Không 

Lut kinh th là h9c phn nghien cCru cac quy djnh pháp 1ut v thwing nhân vA các 1oi hInh 

doanh nghip; h9p dng vA giAi quyt tranh chap trong kinh doanh thircxng mgi; phá san doanh 

nghip, hçrp tác xA. Trên co sO dO, gicip sinh vién giài quyt &rçic các tInh hung pháp 1ut 

trong thuc tin; gop phn hoàn thin do d(rc ngh nghip và có )2 thCrc ton trQng, thirc hin 

pháp 1ut trong linh virc kinh th. 

9.20. Ly thuyt kim toán 
MA h9c phn: AA6028 

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

Loal hçc phAn: Bt buQc 

Diu kin tiên quy&: Không 

Hc phn L)2 thuyt kim toán trang bj nhu'ng kin thcrc cAn bàn v kim toAn bao gm: khái 
nim, phân loai kim toAn; cAc nguyen tAc dao  dirc ngh nghip trong kim toán; kim toán 
viên va cAc t ch(rc ngh nghip kim toAn; kim soát nOi  b; phu'ung pháp kim toán vA quy 
trInh kim toAn; tr9ng yu vA rcii ro kim toán, gian 1n và nhm 1n, Cu so' dn 1iu vA bang 
chcrng kim toán. Sinh viên vn diing cac kin thCrc k toán, h th6ng thông tin k toán, báo 
cáo tài chInh trong xcr 1)2 cac tInh hung kim toán. Sau khi hc xong h9c phn nay sinh viên 
CO khá nang 4n diving cac kin thcrc kim toán d dánh giá di.rçrc các tInh hu6ng thirc th lien 
quan dn hoat  dQng kim toán; nhn din duçrc các nhan ian và gian 1n trong tInh hung ci 
th va d xut bin phAt d ngAn ngira gian 1n, nham ian trong doanh nghip. Sinh viên ton 
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tr9ng và than thu cac quy djnh, chun mirc do dirc ngh nghip kim toán. Co thai d chü 

dng, tich crc, tinh thin hçc hôi nghiêm tOe, có thrc trách nhim trong cong vic. 

9.21. Ké toán trong kinh doanh (Fl-Accountant in Business, ACCA) 

Ma h9c phn: AA6021 

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

Loi h9c phAn: Tr ch9n 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Hçc phn K toán trong kinh doanh cung cp nhng kin thire cci ban lien quan dn doanh 

nghip nhu: Ioi hInh doanh nghip, cac ben lien quan, các yu t ánh huàng dn doanh 

nghip trong môi truO'ng kinh doanh; co câu Va chcrc nàng eOa doanh nghip, quãn trj doanh 

nghip; vai trô cUa k toãn, kim toán va kim soát ni bO trong doanh nghip; các vAn d 
lãnh dao,  quãn I Con ngtxôi; dánh giá hiu qua cá nhân va giao tip trong kinh doanh; nhirng 
vAn d lien quan dn giá trj dao  dcrc ngh nghip duçie Cong nhan; dng th?iii hçc phAn con 

giUp sinh vien sir ding thuat ngü ting Anh trong k toán vâ kinh doanh d din dat, xCr l 

mOt s6 tInh hung chuyên mon thông thuOng. H9c phAn rèn 1uyn cho sinh viên k5' näng sü 
dung thuat ngu ting Anh trong k toán và kinh doanh d din dat, xir 12 mOt s6 tInh hung 
chuyên mOn thông thu'O'ng. HQC phAn cOn giUp sinh viên Co thai dQ tIch CirC hçc tap, nghien 

cCru d nhân dinh dU9C CáC vAn d lien quan dn doanh nghip, hiu dirGe vai trO, trách nhim 

cüa ngu'Oi lam k toán di vol xã hQi cUng nhir 1çi Ich ccia vic i'rng diing kin thi.'rc k toán 
vào thuc tin xà hôi. 

9.22. Marketing can ban 

Ma h9c phAn: BM6037 

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

Loti hc phn: Ti,r chçn 

Diu kin tiên quyt: KhOng 

HQC phAn cung cAp cho sinh vien kin thOc co bàn v hot dQng marketing trong doanh 

nghip: môi tru'&ng marketing, h thng thông tin và nghiên c(ru marketing, phân don thj 

tru&ng, djnh vj thj truOng và chInh sách marketing - mix. Trên co sO,  dO, sinh viên nhan bitt, 

phân tIch va dAnh giá du'qc hott dng marketing cOa mt doanh nghip ci th& dng thai sinh 

viên cO thai d ton tr9ng và vi Ipi feb cUa nguOi tiêu dung. 

9.23. L thuyt tài chInh tin t 

Ma hc phAn: BM6035 

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

Loi hçc phAn: Tr chn 

Diu kin tiên quyt: Không 

HQC phn L32 thuyAt tài chinh tin t trang bj cho sinh viên nhu'ng kin thCrc ye cung câu tién 

té, lam phat, lAi suAt, tin ding, thj tru'O'ng tãi chInh và các cOng cti trên thj trlxOng tài chinh. 

Ben cnh dO, h9c phn trang bj cho sinh viên nhng kin thcrc co bàn v các thành phn cUa 

h th6ng tài chInh quc gia. H9c phAn nay giUp sinh vién cO th van  dung các kin thc dâ 
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duc trang bj d luan giài cac vn d thrc tin có lien quan dn tài chInh, tin t, tin diing, 

ngân hang. Dng thai, rèn 1uyn cho sinh viên cO thirc dung dn trong vic dánh giá thm 

quan tr9ng cUa tài chInh tin t trong sir phát trin kinh t dt nuàc, cO thCrc hoàn thiên 

phm ch&t khách quan. 

9.24. Dy' báo và phân tIch dfr 1iu kinh doanh 

MA hçc phtn: AA6049 

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

Lo?i hçc phn: Tr ch9n 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Hoc phn du báo và phân tIch dr Iiu kinh doanh cung cp cho sinh viên kin thirc tng quan 

v d báo va phân tIch dt lieu kinh doanh; v các mô hInh dr báo và phân tich dü 1iu kinh 

doanh gm cac mô hInh dir báo don giãn, các mô hInh dr báo xCr l dct 1iu chui thai gian, 

cac mô hInh du báo trong phân tIch va du báo rüi ro; và nhUng kim soát và quàn 132 quy trInh 

cAn thi& trong quy trInh dir báo và phân tIch dü !iu kinh doanh. Hçc phAn giüp sinh vien có 

k5 nAng sCr diing cong ngh thông tin trong phân tich và trInh bay du' 1iu thông qua sCr diving 

Excel! Eview/Stata!Minitab/SPSS/R. 

H9c phAn cüng giip sinh vien Co 32 thic, trách nhim vói bàn than, chü dng, tIch crc, sang 

tio, Co tinh thAn hçc tap nghiêm tüc, khoa h9c. 

9.25. Th trirong chü'ng khoán 

MA h9c phAn: BM6075 

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

Loti hc phAn: Tir chçn 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phAn Thj tru&ng ch(rng khoan giüp sinh viên trang bj kin thCrc v cac loai chCrng khoán, 

cac chü th tham gia, các hoat dng cUa thj trung sci cAp va thj tru?ing thir cAp, các phucmg 

tht'rc giao dich trên thj truOng chcrng khoán. Tt'r dO, sinh viên có th van  diving kin thrc d 

juan giài các vAn dA thirc tin gn vO.i cAu tróc, hot dng phát hành, niêm yt và giao djch 

trên thj tru'Ong chCrng khoán; tInh toán duc các giá trj cO lien quan dn các ching khoán giao 

djch trén thi tru'Ong và lien h duc vói thirc t hot dng kinh doanh cüa chü th phát hành. 

Sinh vién cO 32 thác  cap  nhat các thông tin cüa thj truO'ng chng khoán. 

9.26. .Tài chInh cong 

MA hQc phAn: BM6066 

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

Loi h9c phAn: Tir ch9n 

Diu kin tiên quyt: Không 

Mo tá h9c phAn: H9c phAn Tài chinh cong giUp sinh vien phân tIch duçc nhUng kin thrc v 

ngân sãch nhà nixOc, quân 132 ngun thu — chi và can di ngân sách nhà nuO'c. Dng thai, van 
diing kin thtirc và thông tin thu thap duçc d tInh toán các chi tiéu thu chi can di ngân sách 
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nhi nuàc va tai cic don vj dir toán. Rèn 1uyn cho sinh viên có pham cht ngh nghip 
chuyên tam trong cong vic. 

9.27. Phân tIch vl trInh bay d& lieu trong kinh doanh 

MA h9c phAn: AA6050 

S6 tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loi hçc phAn: B&t buc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

H9C phn Phin tIch vi trInh bay df !iu trong kinh doanh cung cp cho sinh vien nhiing kin 
thót co bin v: nhOng vAn d chung v phân tich trmnh bay d 1iu trong kinh doanh, 4n 
ding các phuong pháp, k5' thuât phân tIch dU' !iu kinh doanh d phân tIch các yu t du vio 
cüa qua trInh sin xuAt, phân tIch chi phi sin xuAt, giá thinh sin phAm vi 1çi nhun tir hot 
dng kinh doanh cUa doanh nghip. HQC phn rèn Iuyn cho sinh viên k5 nAng tInh toán, lira 
chçn các cong ciii, k thut, thao tic trInh biy, phân tIch, cung cAp thông tin, trInh biy bio cáo 
phân tich trong diu kin üng ding cOng ngh thông tin (si'r diing phAn mm powerBl) h trq 
ra quy& dinh. Hoc phAn cOn giip sinh viên có thai d 1mb hoat trong viêc 1ira chçn chi tiêu, 
k5 thut, phuong pháp phân tIch dA trInh biy, phân tIch, cung cap thông tin ph hp vOi nhu 
CAU ra quyAt dlnh. 

9.28. Quin trj tii chInh doanh nghip 

MA h9c phAn: BM6064 

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

Loi h9c phAn: Bt buQc 

Diu kin tiên quy&: Không 

Mo ti hçc phAn: Hc phAn Quin trj tii chinh doanh nghip giüp sinh viên CO kiAn thUc 
v chCrc ning và nQi dung quin trj tii chInh trong doanh nghip nhu quin trj doanh thu — chi 
phi — lçri nhun, quin trj dOng tiAn; phin tich ngun, ngun vn vi cic hlnh thCrc huy dng 
v6n ci'ia doanh nghip. Tir dO, sinh viên cO th 1un giái drn7c các quyAt djnh quin trj tii trçY, 
quyt djnh dAu ti.r, quy& djnh phân phi Içi nhun trong các diu kin ci th; 4n diing quy 
trInh vi phu'ong phip dánh gii tài chInh doanh nghip nh&m d xuAt các hiu chinh trong 
quin trj tii chInh doanh nghip. Sinh vien nhn din duqc co hi trong huy dng vi to 1p 
ngun tii chInh; CO nang Içrc phân tfch môt each hçp 1 cic gii trj duqc phân phói vi scr diing 
trong doanh nghip trén Báo cáo tii chInh doanh nghip th%rc té. 
9.29. Thug vi k toán thud 1 

MA h9c phAn: AA6035 

S6 tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loi hçc phAn: BAt buOc 

Diu kin tiên quyt: Không 

ThuA va kA tom thuA 1 cung cAp cho sinh viên nhUng kiAn tht'rc ci bàn v thu vi k tom thug 
trong doanh nghip bao gm: khái nim, phm vi ip ding, cAn cfr tInh thu& phi.rong pháp tInh 
thu& phixong pháp ghi nhn, 1p vi trInh biy báo cáo v nghTa viii thu cüa doanh nghip v 
cac 1oi thuA sau: thuA giá trj gia tAng, thuA thu nhp cá nhân, thu thu nhp doanh nghip, 
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thu& phi, Iê phi khác, ... Hoc phAn giUp sinh viên tInh toãn du'c s thud phãi np vào ngân 
sách nhà nuOc; dlnh  khoán duçc cac nghip vii kinh th phát sinh lien quan dn thu và 1ra 
chon thiç'c các hInh th(rc kê khai, quyt toán thu phU h9p. Sau khi h9c xong hc phtn nay 
sinh viên cO khá nàng giãi thich, phân tich duçrc vai trô, trách nhim cUa ngix?i lam k toán 
dói vài xã hOi.  Sinh viên si diing thành thao phn mm ké khai thud vã np thu din ti:r phiic 
vii cho cong vic k toán thug tai  doanh nghip. H9c phAn rèn 1uyn cho sinh viên tInh trung 
th?c, trách nhiêm và dang tin cay trong cong viêc; Ton tr9ng và tuân thU các quy djnh, pháp 
luât. 

9.30. K toán tài chInh 1 

Ma h9c phn: AA6017 

S tin chi: 4(4; 0; 0) 

Loai h9c phn: BAt buOc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

H9c pMn K toán tài chInh 1 cung cAp cho sinh vien nhithg kin thic trong linh vxc k toán 
d phãn ánh, do Iu'O'ng và ghi nhan các nghip vi1 kinh t ti doanh nghip. Sinh viên có khâ 
näng giãi thich vã van  ding dugc các chuAn rnirc k toán d phán ánh, do !ixOng, ghi chép các 
nghiep vu thuc các phAn hành: K toán vn bang tin, các khoán phãi thu; K toán nguyen 
vat 1iu, cong cii ding c'i; K toán tài san c djnh; K toán n' phãi trã va vn chU sâ hUu tai 
doanh nghip. Sinh viên có khâ nAng xây drng và diu hành nhOm lam vic hiu qua d giái 
quyt duac cac nghip vii kinh t mô phong tai  doanh nghip.Sinh viên tich crc tham gia các 
boat dtng h9c tap, tIch crc trong nghien cUu tài lieu, tham gia h9c tap, chuAn bj bài vâ lam 
bài dAy dü, dUng thOi gian quy djnh. 

9.31. D an kim than 

Ma h9c phAn: AA6039 

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

Loai hçc phAn: BAt buc 

Diu kin tiën quyt: Khong 

Hoc phAn d an kim toán giCip sinh viên cUng c& thng h9'p nhflng kin thirc chuyên ngành dã 
h9c v kim toán tài chInh, k toán vá kim soát ni bO.  Sau khi h9c xong h9c phAn nay sinh 
vién có khá näng phát hin vâ giãi quy& mtt s vAn d kim toán hiu qua. Dng thai th 
hiên khã näng giao tip tót, din dat  rO rang thông qua báo cáo v d tãi dä 1%ra chçn. Sinh 
viên luOn CO thai do cAu thi, thiräng xuyên h9c tp vâ tinh thAn hçp tác than thin vâi dng 
nghip. 

9.32. Thud và k toán thuê 2 

Ma h9c phAn: AA6036 

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

Loi h9c phAn: Tu ch9n 

Diu kin tiên quy&: KhOng 

H9c phAn Thu va kA toán thu 2 cung cAp nhtng kiAn thirc co ban v thud và k toán thu 
trong doanh nghip dc thU vA các !oai thug sau: thuA xuAt nhp khAu, thug tiêu th dc bit, 

32 



thu nhà th&u. Sinh vién hiu duçic các kin thCrc v ti uu thu vâ vn d%lng d Ip k hoch 

ti uu thug v các 1oi thu trong mt s trtiông hçp cii th. Sau khi h9c xong hçc phn, sinh 

vien cO khá näng nhn din duqc cac sai phtm lien quan dn thug và k toán thu v các loai 

thud phát sinh trong doanh nghip, d xuAt duçc cac bin pháp xcr l, ngAn ngra các sai phm 

trong diu kin (mg dung cong ngh thông tin. H9c phn rOn 1uyn cho sinh viên k5 näng giao 

tip tt, din dt rO rang, thuyt phiic kin cá nhân liOn quan dn cong vic chuyOn mon. 

9.33. Quãn tn rüi ro 

Ma hçc phn: BM6061 

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

Loai h9c phAn: T? chn 

Diu kin tiOn quy&: Khong 

Hc phn Quán trj rUi ro giCip sinh viOn cO kin th(rc v các Ioi rUi ro va quãn trj rUi ro; các 

phuung pháp nhn dang và phân tich rüi ro, kim soát và tài trç rUi ro, giám sat và báo cáo rüi 

ro. Tim dO, sinh viOn cO khá näng vn dung du'c phuang pháp và quy trInh quãn trj rüi ro 

trong timng tlnh hung ci th. Trên CO.  SO do, hçc phn rèn 1uyn cho sinh viên phm chit sn 

sang duong dAu vOi rUi ro, thIch nghi cao vOi sir thay c1i. 

9.34. Quän trj doanh nghip 

M hçc phn: BM6054 

Sé tin chi: 2(2; 0; 0) 

Loai hçc phn: Tr chçn 

Diu kiin tiOn quyt: Khong 

H9c phn trang bj cho sinh vien nhimng kin thirc co bàn v doanh nghip va quãn trj doanh 

nghip nh&m dánh giá duçc cac hoat dng trong doanh nghip. Phân tIch và dánh giá dmrçic 

ni dung các vn d chü yu trong hoat dng cOa doanh nghip va các yu th môi tru6ng cO 

ành hu'O'ng dn hoat dông cUa doanh nghip; chU dng tham gia cUng nhtr cO khã näng thành 

1p nhOm phii hgp vó'i Cong vic. CO khã nAng dOe  1p trong vic tim kim thông tin và dánh 

giá môi truOng kinh doanh; hinh thành 2 thmc ton tr9ng sr khác bit v van hOa doanh nghip 

9.35. Nghiên ciru, ung diing trong k toán, kim toán 

M hc phn: AA6029 

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

Loai h9c phn: Tir ch9n 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Hoc phn cung cp cho sinh vien kin thCrc c bàn v nghiên ccm khoa h9c và các phi.ro'ng 

pháp nghien cCru khoa h9c Ong d%Ing trong k toán - kim toán. Hçc phn giUp cho sinh viOn 

hiu duçmc khái nim, cách tip cn Va phtiang pháp nghiOn ciru khoa h9c trong k toán - kim 

toán; van dung phu'o'ng pháp nghien cimu djnh tinh và nghien cmu djnh luçmng trong trinh bay 

mQt bài nghiOn C(mU khoa h9c trong linh vrc k toán, kim toán. H9c phn rOn Iuyn cho sinh 

viOn k nAng lam vic nhOm d dat  duqc miic tiêu d ra; Phát hin và giái quyt các vn d 

33 



trong nghien ci.ru. 119c phân rèn 1uyn cho sinh viên each thic 4n hânh cong vic dc 1p, 
sang tao, !inh hot trong xir 1 các cong vic chuyên mOn. 

9.36. Dôi mO'i sang t3o vâ tir duy khOi nghip 

Ma hçc phn: AA6040 

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

Loi h9c phn: Tr ch9n 

Diu kien tiên quyt: Khong 

H9c phn fMi mOi sang to va Tu duy khâi nghip cung cp nhUng kin thCrc nhm giUp 
ngu?i hoc hiu va van  dung các k5 thuat va cOng ci d hInh thành va h trq cho các hot 
dng sang tto va thi mOi trong t chi'rc, each chun bj nhtng diu kin cn và dU d to 1p 
va diu hành thành cong môt doanh nghip mói. Mon h9c cung dng thOi trang bj nhQng kin 
thirc d ngu0'i hoc cO th xay dung dixoc k hoch hành dng cho tuOng kinh doanh, thc thi 
k hoach và diu chinh cho phi) hçip vOi nhung thay di cUa môi tru0ng kinh doanh. Ngoài ra 
mon h9c cOn nh&m nâng cao nhan thcrc v trách nhim cüa mt doanh nhân di vOi sir phat 
trin nn kinh th cUa dAt nuót, di voi khách hang cüa doanh nghip. 

H9c phn nay to diu kiin cho nguOi h9c rèn 1uyn các k nãng v Tu duy sang tao; Lp 
phu'ong an thirc thi tuOrig kinh doanh; Phân tich thj truOng vã d6i thu cnh tranh; tim kim 
ngun tài chinh va thuy& phc nhà du tu. Dng thOi nguOi h9c có thai dO chU dng vã sang 
to trong khuôn kh luat  phap; Trung thirc vâ cnh tranh lành mnh d tIm kim 1çi nhuan 
chinh dáng; Ung hO chin lu'Qc tang truàng xanh nn kinh t cUa chInh phU. 

9.37. K toán tài chmnh 2 

Ma h9c phn: AA6018 

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

Loai hçc phn: BAt buOc 

Diu kin tiën quyt: Khong 

H9c phn K toán tài chinh 2 cung cAp cho sinh viên nhUng kin thirc trong linh vrc k toán 
d do !ung va ghi nhan the nghip vii kinh t ti doanh nghip.Sinh vin khã näng nhan djnh 
và van  ding các quy djnh hin hành d xir 1 các nghip vii kinh th phát sinh lien quan dn chi 
phi san xuAt va giá thành san phAm; Tiêu thi thành phAm và xác djnh kt qua kinh doanh và 
các giao djch bAng ngoi t. Sinh viên có thi'rc nghiên ciru nhiing tInh hung thrc t lien 
quan dn linh virc k toán d M chtrc cong tác k toan phU hgp vdi dc dim san xuAt kinh 
doanh cüa doanh nghip. Dng thOi, sinh viên cüng cO thirc tuân thu chuAn mirc v näng lc 
chuyên mOn khi xi:r 1 các tinh hung phát sinh trong doanh nghip. 

9.38. Kim toan tài chInh 1 

Ma h9c phAn: AA6024 

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

Loai hçc phn: BAt buOc 

Diu kiin tiên quyt: KhOng 
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Hpc phAn kim toán tâi chmnh 1 cung cp nhUng kin thirc chuyên ngành v kim toán tài 
chInh, trách nhim cüa kim toán viên trong kim toán tài chInh, quy trInh kim toán: 1p k 
hoach kim toán, thisc hiên kim toán, báo cáo kim toán v báo cáo tài chInh. Sau khi h9c 
xong h9c phn nay, sinh viên vn diving cac kin thj'c v kim toán vâ quy trInh thirc hin 
kim toán t& do xây dirng va diu hành nhOm lam vic hiu qua d dt di.rcic mvc  tiêu d ra, 
phát hin va giãi quyt vn d hiu qua. Phân tIch vai trô va trách nhim cUa kim toán viên 
di voi xã hôi. Sinh vien tuân thU tt chun mirc do drc ngh nghip kim toán, có thtrc 
ton trong ni quy, quy djnh cUa cong ty, có kM näng thIch Crng cao trong cong vic và CO thai 
dO dUng mijc di vói di tác. 

9.39. Kim toán tài chInh 2 

Ma hçc phn: AA604! 

Stin chi: 4(3; 1; 0) 

Loi h9c phn: Bt buQc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Hçc phn kim toán tài chInh 2 cung cp kin thi.c v mvc  tiêu, cAn cir kim toán; các thcr 
nghim kim soAt, thcr nghim ca bAn trong kim toán các chu kI: kim toán chu k' bAn hang 
va thu tin, mua hang va thanh toán, hang tn kho - giá vn hang ban, tin luoTig va nhân sir, 

Sinh viên phAn tich, tng h9p, dánh giá di.roc h thng kim toán tài chInh, h thng kim 
soát nôi bô trong doanh nghip. Sau khi h9c xong hçc phn nay, sinh viên có khA nAng trin 
khai quy trInh kim toán tài chInh cho doanh nghip trong b6i cAnh hOi  nhp quc th. Sinh 
vien tuân thU chuAn mtrc dao dcrc ngh nghip kim toán, có thcrc ton tr9ng nOi  quy, quy 
djnh cUa cong ty, cO khA nAng thich 1mg cao trong cong vic vA cO thai dO dUng mirc di vOi 
di tAc. 

9.40. Kiêm toán ni bô 

Ma hçc phn: AA6042 

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

Loai hQc phAn: Bt buOc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

HQc phn Kim toán nOi bO cung cp cho sinh vien nhOng kin thlrc co bàn v Kim toán 
nOi bO bao gm: Khái nim, dc dim, quy trInh kim toAn, h so' kim toán, quy trInh xlr l 
các phát hiên kim toán trong Kim toán nOl bO va báo cáo Kim toán nOi bO. Vn d1ing kin 
thU'c Kirn toán nOi bO d dAnh giá h thng thông tin và kim soát nOi bO trong th chlrc. Sau 
khi h9c xong hc phAn nay, sinh vien Co kin thlrc, khA nAng d 1p k hoch, thirc hin, to 
chlrc thu-c hiên, giám sat và dánh giá cong tác kim toán nQi bQ trong doanh nghip và tó chlrc 
kinh t khác, nhn dng duçrc các rUi ro trong hot dng cUa th chlrc, tr do d xuAt bin pháp 
cAi thin thIch hçrp. H9c phn rèn Iuyn cho sinh viên có tác phong lam vic chuyên nghip, tu 
duy sang tao, linh hort trong cong vic. 

9.41. Kim soát nôi bô 

Ma h9c pMn: AA6043 

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

Loai hçc phAn: Bt buOc 
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Diu kien tiên quy&: Khong 

Hçc phn kim soAt nôi b cung cp nhng kin thirc c bàn v hot dng kim soát nOi be 
trong met  s chu trInh kinh doanh chInh cüa doanh nghip; khuon mu h thng kim soát nQi 
be; các hinh th(rc gian !n Va bien pháp phOng ngira gian len. 

Sau khi hçc xong h9c phn nay sinh viên CO khá nAng vn diing cac kin thcrc vào viec xac 
djnh cac loai hinh gian Ian, cac thành phn trong kim soát nQi bO.  Hçc phn rèn 1uyn cho 
sinh vien k nAng nhn dien du'çic rOi ro trong môi trung kinh doanh dng thai linh hot 
trong phân tIch va dánh giA duçic rUi ro trong t chüc. 

Dng thai sinh viên CO thai d tich cue cp nht, nghiên cOn kin thurc mói d ap during hieu 
qua trong linh virc chuyen mon. 

9.42. K toán hành chInh sir nghip 

MA h9c phn: AA6O1I 

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

Loi h9c phn: Bt buec 

Diu kien tiên quyt: Không 

Hc phn K toán hành chInh sir nghip cung cp cho sinh viên kin thUcthng quan v don vi 
hành chinh sr nghip va nei dung th cht'rc cong tác k toán các phAn hành tin, du tu tài 
chInh va cac khoàn phãi thu; hAng tn kho; tAi sAn c djnh và xây dung co bàn; các khoân 
phAi trA; ngun kinh phi; các khoàn thu - chi va xac djnh k& qua các hot dQng trong don vj 
hAnh chInh sur nghip. H9c phAn giUp sinh viên rèn luyen  k nAng giao tip d giAi quy& cac 
tInh hung k toán phát sinh trong don vj hành chinh sir nghip. HQC phAn giOp sinh viên hInh 
thAnh khA nAng thIch rng vOi sur thay dM trong cong tác k toán ti các don vi hAnh chInh sir 
nghip. 

9.43. Kim toán và dich vu dam bão F8-ACCA) 

MA h9c phn: AA6044 

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

Loi h9c phn: Bat bUOC 

Diu kien tiên quyt: Khong 

Audit and assurance identify and explain the concept and the basic terminologies of the audit 
such as materiality, audit risks, internal controls, audit evidences, and written reports, etc. 
Identify the different methods of obtaining evidence and recognize when conclusions can be 
drawn from evidence obtained; Define the audit process, identify the fundamental principles 
of an effective control system; identify internal control deficiencies in clients and select 
appropriate methods to resolve situations; keep records of the work performed; aware of the 
role of ethical codes and their importance to the profession. Students are required to be used 
English at intermediate to read and understand documents specialized in auditings, up to date 
international regulations, rules, principles of accounting and auditing to adapt to the 
international working environment. Students pledge loyalty to corporate and community 
interests. Fully comply with professional ethics requirements. 
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9.44. Ké toán quãn tr! 1 (F2 -Management Accounting (ACCA) 

Ma hçc phn: AA6014 

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

Loai h9c phn: Bt buOc 

Diu kin tién quyt: Khong 

HQC phn K toán quãn trj 1 (F2-Management Accounting (ACCA)) cung cp cho sinh viên 
nhing kin thü'c co' bàn v ngun dii 1iu k toán quàn trj trong doanh nghip; các k5 thuat 
tinh chi phi và cac phu'oiig pháp k toán chi phi disçc sir diing trong doanh nghip; 1p và sCr 
ding ngân sách, tinh chi phi djnh m(rc; phân tIch chênh 1ch và sU' dung các cong cii thit yu 
cho viec lap k hoach, kim soát chi phi doanh nghip, van  ding các bien pháp dánh giã và 
giám sat hiu qua hot dng cüa mt t chCrc; dng thO'i hc phn cOn giüp sinh viên van  ding 

du'çc thuat ngii ting Anh chuyên nganh lien quan dn Cong vic chuyên mon k toán quàn tr. 

H9C phn cOn rèn Iuyn sinh vien các k5 nãng van  hành cong vic dc lap, linh hot trong xcr 
l các cong vic chuyên mOn nht.r: tInh toán chi phi, 1p dr toán và phân tIch chênh loch dáp 
rng yeu ctu k toán quãn trj trong doanh nghip; Lra chn linh hot cong cii phü hqp d trInh 
bay, phân tIch va cung c.p thông tin k toán. 

Hc phn cOn giUp sinh vien co thai d tIch circ nâng cao khã näng scr d%lng thuat ngii tiêng 
Anh chuyên nganh; ChU dng hçc tap  nghiêm tüc, khoa hçc, kt hqp giia thirc tin và l' 
thuyt d giâi quyt vn d dt ra trong qua trInh hçc tap cOng nhu thirc t khi ra trung. 

9.45. Lp và trInh bay báo cáo tài chInh doanh nghip 

Ma hc phn: AA6026 

Stinchi: 3(2; 1; 0) 

Loi hc phn: Bt buOc 

Diu kian tiên quy&: Khong 

Hoc phn Lap và trInh bay BCTC giip cho sinh viên van  diing nhUng kin thirc theo chun 
misc k toán Viêt Nam, ch dO k toán hian hành trong viac 1p va trInh bay BCTC; nhan dian 
duac sis khác biat trong trInh bay BCTC theo chun mirc k toán Viat Nam (VAS) và chun 
mrc báo cáo tài chinh quc t (IFRS). Sinh viên cO khà näng phan bian va xCr l các vn d 
trong qua trInh thu thap va xCr l thông tin k toán hang ngày ti doanh nghip cOng nhtr khi 
kt thUc kS'  k toán, có khá näng din giài, phOn tich, nhan djnh v các thông tin da thu thap 
dugc, xcr 1)2 và lap BCTC cüa doanh nghip. Hc phAn rèn 1uyn cho sinh viên tInh cn than, 
chinh xác, trung thirc, ton trçng và tuân thu pháp luat. 

9.46. H  thng thông tin k toán 

Ma h9c phn: AA6007 

S,tInchi: 3(2; l;0) 

Loai h9c phn: Bitt buac 

Diu kian tiên quyt: KhOng 

Hçc phn H thng thông tin k toán cung cAp cho sinh viên nhiing kin thirc ca bàn v h 
thng, he thng thông tin, h thng thông tin quãn 1)2, h thng thông tin k toán; each thtc th 
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chi.'rc cc si d& lieu va kim soát ni b trong h thng thông tin k toán, các hot dng xfr 1)2 
và kim soát các chu trInh kinh doanh, các mô hInh h th6ng thông tin k toán và cách thirc 
cung cp thông tin trong h th6ng thông tin k toán. 

Ngoài ra, h9c phn cOn rèn 1uyn cho sinh viën cO khã näng sir d%ing cong ngh thông tin trong 
thu thp, xCr 1)2 vã trInh bay dtr lieu trong h thóng thông tin k toán, phát hin sai sot và phOng 
ngt'ra gian ln trong diu kin rng ding Cong ngh thông tin. 

Hoc phAn cOn giüp sinh viên co thai dO chO dQng, tIch circ, sang tao, cO tinh thAn hpc tp 
nghiem tOc, khoa hçc va (mg dung cong ngh thông tin. 

9.47. K toán tài chinh quc th (F3 - Financial Accounting (ACCA) 

Ma hQc phAn: AA6019 

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

Loai hc phAn: Bt buOc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Course FA/FFA- ACCA (Financial Accounting) provides 3 main contents related to the 
circumstance and objectives of a financial report; the qualified features of financial 
information; the basic background of accounting. Students are guided to apply double entry 
into practices, record business transactions, the incurred events during the term and do other 
tasks needed at the end of an accounting term such as make a trial balance, make a basic 
financial statement and make a consolidated financial statement. 

After finishing this course, students can present the financial information and realize the 
common errors appeared in a trial balance sheet, a basic financial statement and a 
consolidated financial statement and make the corrections in line with the international 
standards. Students are able to work in a team, discuss and handle any accounting cases 
effectively to achieve the goal of an organization. 

Students are complied with the standard ethics in accounting, the regulations of an 
organization; highly adaptable to any tasks; independent and creative in studying specialized 
knowledge. 

9.48. Kim soát quãn 1)2 

Ma hçc phAn: AA6045 

S6 tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loti hçc phAn: Tir chçn 

Diu kiin tiên quyt: Không 

Hçc phAn kim soát quán 1)2 cung cAp nhQng kin th(rc c0 ban v kim soát; kim soát quãn 
1)2; các trung tam trách nhim; 1p k hoch thirc hin chin luçic, IQ.p dr toán hot dng; phân 
tich báo cáo hoat dQng và phuoiig pháp do luOng, dánh giá hot dng kinh doanh trong kim 
soát quán 1)2. 

Sau khi hc xong hc phAn nay sinh vien có khá näng vn diing kin th(rc vâo quãn 1)2 hoat 
dng kinh doanh trong doanh nghip. Hçc phAn rên luyn cho sinh viên khã nãng nhn diOn 
duqc sr thay d6i và thIch t1ng duçc trong các mOi tnrOng kinh doanh. 
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Sau khi h9c xong h9c phn sinh vien có thai d tIch cijc cp nht, nghiên cCru kin th(rc mâi 

d áp d1ing hiu qua trong Iinh vrc chuyên mon. 

9.49. Phân tIch báo cáo tài chInh 

MA h9c phn: AA6032 

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

Loi h9c phn: Tr Ch9n 

Biu kin tiên quyt: Khong 

H9c phn Phân tIch báo cáo tài chInh cung cp cho sinh viên nhtrng kin th(rc co bàn v: Tin 

trInh phAn tIch doanh nghip, các phuong pháp phân tIch báo cáo tAi chInh; Phân tIch khái 

quát các báo cáo tài chInh; phân tich kha nAng thanh toán, phân tich co cu vn và rüi ro tài 

chInh; phân tich hiu qua kinh doanh trong doanh nghip. H9c phn con giOp sinh viên cO kha 

nAng vn d%ing kin thCrc d trInh bay, phân tICh, cung cp thông tin v tInh hInh tài chInh d 

h trçY ra quyt djnh cho các déi tuqng sü ding thông tin; Nhn din dUVC  các sai sot, gian In 

thông qua ViC phân tIch các chi tiêu trên báo cáo tài chInh doanh nghip. 

H9c phn cOn rèn 1uyn sinh viên CáC k' nAng tInh toán và ip bang phân tfch báo Cáo tài 
chInh doanh nghip, !ra ch9n linh hot CáC Cong ci, k5' thu.t, phuang pháp phân tIch báo Cáo 

tAi chInh. Dng thOi thông qua h9c phn nay, sinh viên COn CO tinh thAn h9p tác lAm vic 

nhOm, tang khã nAng lam vic nhóm hiu qua. 

HQC phân COn giCip sinh vien có thai dQ nghiêm the, chU c1ng va phát huy tInh sang to trong 

qua trinh hçc tp va lAm vic. 

9.50. K toán djnh giá doanh nghip 

MA h9c phAn: AA6OJO 

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

Loii hçc phAn: Tr ch9n 

DiAu kin tiên quyM: Không 

HQC phAn K toán djnh giá doanh nghip cung cp nhUng ni dung ca bàn lien quan ti giá trj 

doanh nghip, k toán djnh giá doanh nghip. Qua dO, nguOi h9c cO th vn diing linh hot 
các kin thirc k toán, phân tIch tAi chfnh doanh nghip d XaC djnh giá trj doanh nghip va 

ding thôi cO th phân tICh dixçic vai trO, trách nhim Cüa ngui lam k toán, kim toán trong 

djnh giá. 

H9c phAn rèn !uyn Cho sinh viên k5 nAng thu thp, xir !', cung cap thông tin k toán d thAm 

djnh giá trj doanh nghip. 

Hçc phAn cOn giOp sinh vien cO thai d trung thirc và tuân thU, ton tr9ng các quy djnh pháp 

luât v chuAn miic k toán, chuân mvc  do drc ngh nghip trong kim toán, CO trách nhim 

va dáng tin cQy trong cong vic. 

9.51. Kim toán h th6ng thông tin 

MA h9c phAn: AA6046 

So tin chi: 3(3; 0; 0) 
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Loi h9c phn: Tr ch9n 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hçc phn kim toán h thng thông tin cung cAp nhu'ng kin thirc CG bàn v kim toán h 
th6ng thông tin, k5 thut kim toán CO sir trçl giUp cüa may tinh, quy trinh kim toán h th6ng 
thông tin, kim toán kim soát Ong ding và kim toán an ninh mng. 

Sau khi h9c xong h9c phn nay sinh viên có khà nAng van  ding các kin thrc vao nhan djnh, 
phân tich, dánh giá rUi ro ành htxàng dn h thng thông tin, thçrc hin kim toán va dua ra 
kin kim toán. 11cc phn rèn luyn cho sinh viên khã näng phân tich và trInh bay d& lieu 
kim toán khi cO sr trg giUp cüa may tInh. 

Sau khi hçc xong h9c phn sinh viên cO thai d tuân thU cac qui djnh và chun mirc ngh 
nghip thuc lTnh virc kirn toán h thng thông tin. 

9.52. Báo cáo tài chInh quc t (F7 - Financial Reporting (ACCA) 

Ma hc phn: AA6001 

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

Loi hc phn: Tir chn 

Diu kin tiên quyt: Không 

The students are provided the regulatory framwork to record and present financial accounting 
in IFRSs. Therefore, the students apply IFRSs to measure and record financial transactions in 
entities and groups. The students make basic techniques to prepare and present financial 
reporting in IFRSs. The students deal with professional situations to prepare and present 
financial reporting in entities. The students able to respond to working international 
enviroment through deal with financial situations in entities. 

9.53. K toán quãn trj 2 (F5 - Performance Management (ACCA) 

Ma hc phAn: AA6069 

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

Loti hc phn: Tr chn 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hc phn K toán quàn trl 2 (P5 - Performance Management) cung cAp cho sinh viên kin 
thirc k toán quán trj d phân tIch duçc he thong k toán trong doanh nghip, ci th là cách 
thrc quàn l doanh nghip hiu qua bao gm: Các kin thirc v k toán quàn trj trong vic 
dánh giá hiu qua hoat dng cUa doanh nghip; Các k' thuat k toán quán tn; Các k5 thuat ra 
quy& djnh lien quan dn ngun krc khan him, djnh giá và quy& djnh san xuM hay mua 
ngoài, các rüi ro và diu Mt djnh trong vic ra quyt djnh; Lp ngân sách va kim soát bin 
dng v dix toán và djnh mUc chi phi; Các chi tiêu dánh giá và kim soát hiu qua kinh doanh. 

Hçc phn giUp sinh vien cO khá nàng thIch (mg vói môi truông lam vic quc th và thIch (mg 

vO.i sir thay di cUa môi tru&ng kinh doanh trong các doanh nghip. 

Hc pMn cOn giUp sinh viên CO thai d tich circ, chU dng, Iinh hot thIch ó'ng vO.i nhti'ng thay 
di cCia môi truOng kinh doanh cling nhu môi tru'Ong t ch(ic cüa mi doanh nghip. 
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9.54. Thyc tp doanh nghip 
Ma h9e phn: AA6047 

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

Loi h9c phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Hçc phn Thrc tQtp doanh nghip giüp sinh viên áp dicing kin thi'rc chuyên nganh kim toán 
dã duçc h9c vao thirc té doanh nghip. Sinh vien duçc htxO'ng dn phuong pháp tip cn và 
dánh giá dUVC  quy trInh 1p k hoch kim toán, thirc hin quy tInh kim toán; Thông qua dt 
thirc tp sinh viên 4n ding linh hot kin thi'ic k toán, tãi chInh, kim toán, kim soát ni b 
trong các don vj vói các tInh hung cia dng ti doanh nghip; Vn ding duçvc các kin thirc 
Cong ngh thông tin, phn mm chuyên dung trong nghien cru d trin khai cong vic kim 
toán. Sau khi hoàn thành h9c phn nay, sinh vien thành thto trong các cong vic cüa mOt 
chuyên vién kim toán, sinh viên giao tip duçc thành thao bang ngôn ngi van ban va lam 
viêc nhOm môt each hiu qua. Sinh viên có khã nãng giao tip tht, din dt rO rang, thuyt 
phuc ' kin Ca nhân lien quan dn Cong vic chuyên môn; Vn hành Cong vic dc Ip, sang 
tao, linh hot trong xcr l CáC Cong vic chuyên môn; k näng thit 1p và quàn l tài lieu khoa 
h9c. Sinh viên tuân thu t& các chuAn mirc do dire ngh nghip kim toán, CO ' thi.'rc ton tr9ng 
ni quy, quy djnh cUa th chirc, CO kha näng thIch O'ng cao trong cong vic và dOe lap, hInh 
thành ' th(xc tir hc tp va rèn luyn su& dOi, sang to trong nghiên cOu kin thtrc chuyên 
nganh.Trin khai quy trInh k toán trong doanh nghip/ti chO'c. 

9.55. KhOa luân tM nghip 
Ma h9c phtn: AA6048 

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

Loi h9c phan: Bt buOc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

H9C phAn Khóa luan t& nghip cO näng 11rc nhtn din, phát hin nhung vn d cOn eó nhu'ng 
bt cap, tn tai  trong linh virc kim toán; Thông qua d9t thirc tap sinh viên 4n ding linh hoat 
kin thüc k toán, tài chinh, kim toán, kim soát nQi bO trong các don vj vó'i các tInh hung 
cia dng tai  doanh nghip; Van  dung du'9'c các kin thi.'rc Cong ngh thông tin, phan mm 
chuyên dung trong nghien ccru d trin khai Cong viOc kim toán. Sau khi hoàn thành h9c 
phan nay, sinh viên Lien h gi&a 1 thuy& va thrc th cüa doanh nghip thông qua khão sat tai 
don vj thirc tap; Giao tip tót, din dat  rO rang, thuyt phic kin Ca nhân lien quan dn Cong 
vic chuyên mon ; Dc lap, sang tao,  linh hoat trong xcr l' các cong vic chuyên môn; Cap 
nhat nhUng l thuy&, quy djnh mOi nht trong linh vrc kim toán và các vAn d lien quan; 
Nhan din, dánh giã duqc nhctng isu diAm, tn tai  và d xuAt/khuyn nghj các bin pháp hoàn 
thian theo chU d nghien ctru. 

10. DO! SAM! CHING TR!NH DAO TAO 

Chuo'ng trInh dào tao  duc di sánh vOi chuo'ng trInh dào tao  cUa cãc Twang Dai  h9c 
khác cüng nganh lam co sO' dánh giã, cãi tin, phat trin chuong trInh nhu TrtxO'ng Dai  hc 
Kinh t- Di h9c Dà näng (TriAn khai theo Hi.rong dan s6 01/HD-DHCN ngay 01/1/2020 eUa 
Hiu tnrOlig Truäng DHCNHN) 
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Kt qua cho thy các chlsGng trInh cia các TruOng Dti hçc trong nuâc duçc so sánh 
cüng nganh Co s tin chi cho nhóm kin thirc tuung throng phü hçp vài yeu cu cüa B Giáo 
diic va Dào tao  là phU h9p theo djnh huàng trng dyng. Diu nay phii thuc vào cách tip cn 
khi xây drng chuong trInh. 

11. PHE DUYT CHUONG TRINH DAO TAO 

Bàn rnô tã chuong trInh nay dã &r9)dm tra, phé duyt và ban hành cüa Hiu truO'ng 
Tnr&ng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni./. 
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HàNç5i, ngày 20tháng 08 nam 2021 

t, HIU TRIRNG 
-eEUTR11 G 

Pham Van Bng 



PHU LUC: TAI LIEU THAM KHAO XAY DUNG CHU'O'NG TRINH 

I. Các van ban pháp I 
- Huâng dn dánh giá chuong trInh theo AUN — QA, phiên bàn 3.0 2015; 

- HtrOng dn chung v sCr dung tiêu chun dánh giá cht luçing chuo'ng trinh dào t?o 
cac trInh dO cüa giáo dic dai  hc cüa BGD&DT 2016; 

- Lut giáo diic dai  hçc s 08/2012/QHI3; 

- Quyt djnh 52/2008/QD-BGDDT, ngày 18 tháng 09 nAm 2008 v Ban hành chuong 
trinh cac mon I Iuân chInh trj trInh do dai hoc, cao dâng dUng cho sinh viên khi nganh 
không chuyên; 

- Thông tu' s 24/2017/TT-BGDDT, ngày 10 tháng 10 nAm 2017, Ban hành Danh miic 
giáo diic, dào tao  cAp IV trInh dQ dai  hoc; 

- Can ci.'r Quyt djnh s 687/QD-DHCN ngày 01 thang 06 nAm 2016 cUa Hiu tnrô'ng 
tru'O'ng Dai  h9c Cong nghip Ha NOi  v vic phê duyt D an: Xây dimg và trin khai th%rc 
hin các chuong trInh dào tao  trInh dO Dai hçc cUa tnrOng Dai  hc Cong nghip Ha NOi  theo 
mô hInh CDIO; 

- Can cir Quyt djnh s 259/QD-DHCN ngày 20 thang 3 nam 2017 cUa Hiu truOiig 
tr1IOng Dai  h9c Cong nghip Ha NQi v vic mO rQng phm vi áp dirng D an: Xây dirng va 
trin khai thirc hin cac chisong trInh dào tao  trInh dO Dai h9c cUa tnrO'ng Dai  hçc Cong 
nghip Ha NOi  theo mO hInh CDIO; 

- Can cir Quy dnh kern theo Quyt djnh s 351/QD-DHCN ngày 06 thang 4 nAm 2018 
cUa Hiu truàng Trir&ng Dai  hçc Cong nghip Ha NOi  quy djnh v khi krng kiAn thüc ti 
thiu, yêu cAu v nAng lirc ma ngu'O'i hc dat  du'ç'c sau khi t& nghip di vo'i mi trInh dO dào 
tao cUa giáo diic dai  h9c và quy trInh xay dirng, thAm djnh, ban hành chuoig trInh dào tao 
trInh dO dai hoc, thac sT, tin sT. 

II. Khung chu'o'ng trinh các tru'o'ng dal  h9c khác: 
- TruOng Dai  h9c Kinh t-Dai hc Dà Nng; Ngành Kim toán.; 

- Hip hOi  K toán cong chirng Anh ACCA 
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