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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ 

 

      
BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương trình: KẾ TOÁN CHẤT LƯỢNG CAO 
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy hệ cử nhân 
Ngành đào tạo: Kế toán chất lượng cao 
Mã ngành: 7340301. CLC 

 
Phần 1: Thông tin về chương trình và đơn vị cấp bằng 
1. Ngành đào tạo: Kế toán 
Chương trình đào tạo: Kế toán doanh nghiệp Chất lượng cao 
2. Tên văn bằng: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp Chất lượng cao 

Bên cạnh đó, Chứng chỉ Diploma về Kế toán và kinh doanh của ACCA UK sau khi sinh viên thi đỗ 3 
môn AB, MA, FA trong kỳ thi chính thức của ACCA (UK). 
3. Mã ngành: 7340301 
4. Tên đơn vị cấp bằng:  Trường Đại học Điện lực 
5. Cơ sở tổ chức giảng dạy:  Khoa Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Điện lực 
6. Yêu cầu đầu vào:  
           Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc BTVH; Tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học theo quy định 
hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
           Trường Đại học Điện lực tuyển sinh viên đầu vào thông qua thi tuyển và xét tuyển.  Đối với trường hợp 
xét tuyển, Trường thực hiện theo 2 phương thức: xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của kỳ thi Trung học phổ thông 
quốc gia và xét điểm tổng kết học bạ lớp 12, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 
7. Thời gian đào tạo: 04 năm 
 
Phần 2: Mục tiêu chương trình, chuẩn đầu ra, học tập và đánh giá, cấu trúc chương trình đào tạo, mô 
tả học phần 
1. Mục tiêu đào tạo 
1. Mục tiêu đào tạo 
1.1. Mục tiêu chung:  

Đào tạo cử nhân chương trình chất lượng cao kế toán của Trường Đại học Điện lực có khả năng hội 
nhập tốt trong tiến trình hội nhập ASEAN về kiến thức chuyên ngành và ngoại ngữ; đảm bảo các cử nhân có 
có năng lực về: Kiến thức chuyên sâu về kế toán, phân tích hoạt động tài chính trong doanh nghiệp và quản trị 
trong tổ chức; kỹ năng sử dụng công cụ quản lý trong tổ chức và khả năng xác định, giải quyết vấn đề quản trị 
lĩnh vực kế toán - tài chính trong một tổ chức;  có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và có năng lực tự học 
tập bổ sung kiến thức đáp ứng nhu cầu thực tiễn  trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán quốc tế. 

Kết thúc chương trình đào tạo, các cử nhân chương trình chất lượng cao kế toán sẽ nhận được bằng 
đại học chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Điện lực, chứng chỉ Diploma về kế toán và kinh doanh do 
ACCA UK cấp; nếu hoàn thành chín (9) môn học trình độ cơ bản của ACCA sẽ có cơ hội nhận bằng cử nhân 
kế toán tài chính ứng dụng của Đại học Oxford Brookers (UK). Những bằng cấp này sẽ đảm bảo cử nhân sau 
khi đã hoàn tất chương trình chất lượng cao kế toán của trường sẽ làm được việc trong môi trường năng động, 
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu và rộng hiện nay.  
1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức 
Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức kế toán 

– kiểm toán – tài chính để có thể giải quyết các công việc liên quan; nắm vững chuẩn mực kế toán, chuẩn mực 
lập báo cáo tài chính chuẩn quốc tế; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật xã 
hội trong lĩnh vực kế toán để phát triển kiến thức mới cho ngành kế toán và có thể tiếp tục học tập ở trình độ 
cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực kế 
toán. Có kiến thức kiến thức chuyên môn và năng lực thực hiện công việc kế toán, phân tích tích hoạt động tài 
chính trong doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh quốc tế. 

1.2.2. Kỹ năng 
Có kỹ năng nghề nghiệp kế toán cao, vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành kế toán 

trong những loại hình doanh nghiệp khác nhau; và trong môi trường quốc tế. Có kỹ năng thu thập, phân tích, 
tổng hợp dữ liệu để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực kế toán; Có năng lực dẫn dắt chuyên môn 
để xử lý những vấn đề này sinh trong kỳ kế toán tại tổ chức. Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực 
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trong công việc. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Có năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại 
ngữ Việt Nam (hoặc tương đương). 

1.2.3. Thái độ 
Có ý thức,sáng kiến trong quá trình thực hiện công việc kế toán; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường 
và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có 
năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 
2. Chuẩn đầu ra 
 

Nhóm 
CDR 

Mã 
CDR 

Chi tiết 

CDR - Kiến 
thức 

1 
Áp dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên cơ bản, kỹ thuật, kỹ năng và công 
cụ tiên tiến trong lĩnh vực kế toán; 

 2 
Áp dụng được các kiến thức khoa học xã hội để lĩnh hội chuyên môn, giải quyết 
các tình huống trong quản lý công việc;    

 3 Áp dụng được kiến thức công nghệ thông tin trong lĩnh vực kế toán 

 4 
Áp dụng được kiến thức để lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong 
quá trình thực hiện công tác kế toán 

 5 
Áp dụng được các kiến thức cơ bản trong quản lý, điều hành trong hoạt động kế 
toán 

 6 
Áp dụng được chế độ, chuẩn mực kế toán, và các quy định pháp lý về tài chính 
trong việc thực hiện công tác kế toán trong đơn vị 

 7 
Tổ chức được công tác kế toán trong các tổ chức (tổ chức công việc và bộ máy kế 
toán) 

 8.a 
Áp dụng được kiến thức kế toán quốc tế, các chuẩn mực kế toán, quy định về đạo 
đức nghề nghiệp và các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính theo chuẩn 
quốc tế. 

CDR – Kỹ 
năng 

9 Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kế toán; 

 10 
Có kỹ năng dẫn dắt, hướng dẫn người khác thực hiện của công việc do mình 
quản lý, tư vấn thuộc ngành kế toán 

 11 
Có kỹ năng phản biện, phê phán và đưa ra các biện pháp xử lý khác nhau trong 
lĩnh vực kế toán 

 12 
Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả của các 
thành viên trong nhóm 

 13 

Có khả năng viết, thuyết trình, sử dụng các công cụ biểu đồ, hình ảnh cho việc 
trao đổi thông tin, kiến thức ngành kế toán; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các 
tài liệu chuyên môn, các chuẩn mực ngành  nghề và các quy định pháp lý khác 
phục vụ cho công việc; 

 14 Có năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 
 15 Hiểu và  phân tích báo cáo tài chính và báo cáo kế toán khác trong đơn vị 

 16 
Phân tích và đánh giá công việc kế toán, tư vấn cho nhà quản trị trong việc ra 
quyết định 

 17.a 
Thực hiện các phần hành kế toán, lập các báo cáo tài chính quốc tế và có kỹ năng 
đọc, hiểu các tài liệu, hồ sơ kế toán quốc tế (Tiếng Anh) 

CDR – 18 Hình thành khả năng làm việc độc lập hoặc làm theo nhóm; biết tự chịu trách 
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Nhóm 
CDR 

Mã 
CDR 

Chi tiết 

Mức tự chủ 
và tự chịu 

trách 
nhiệm 

nhiệm với kết quả làm việc của cá nhân và với nhóm. 

 19 
Có trách nhiệm trong hướng dẫn cũng như giám sát những người khác thực hiện 
nhiệm vụ đặt ra. 

 20 
Hiểu được những ảnh hưởng, tác động công việc thực hiện tới xã hội và các bên 
liên quan; Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cao, tôn trọng niềm tin các 
bên liên quan 

 21 

Hình thành ý thức về đảm bảo chất lượng theo chính sách quản lý chất lượng 
công việc, quản lý các nguồn lực và liên tục cải tiến trong công tác; Có ý thức 
không ngừng học hỏi và trau dồi nghề nghiệp, có khả năng tự định hướng để phát 
triển sự nghiệp 

  
3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các vị trí công tác sau: 

Nhóm 1: Nhân viên kế toán: Kế toán viên tại các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài, các loại hình công ty khác, ban quản lý dự án,...Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp và các tổ 
chức khác. Nhân viên kế toán quản trị trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.Tương lai có khả năng đảm 
nhiệm vị trí kế toán trưởng hoặc có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong doanh nghiệp và các 
tổ chức khác (khi có kinh nghiệm thực tiễn). 

Nhóm 2:  Nhân viên phân tích tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác. 
Nhóm 3: Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên (đã có kinh nghiệm làm việc) trong các công ty kiểm toán độc 

lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, cơ quan kiểm toán nhà nước. 
Nhóm 4: Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kiểm soát ở các viện nghiên cứu, các trung 

tâm, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng. Giáo viên giảng dạy các môn 
học kế toán, kiểm toán tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. 

Sinh viên ngành kế toán có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ 
chức khác. 
 
4. Chiến lược giảng dạy, học tập 

Học tập chủ động, lấy người học làm trung tâm, kết hợp lý thuyết và thực hành thông qua các hoạt động 
dạy và học, kết nối doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp trong đào tạo nhằm tăng cường tính thực tiễn của 
sinh viên, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn, phát triển kỹ năng mềm cần thiết cho phát triển nghề 
nghiệp, ý thức học tập suốt đời. 
5. Cách thức đánh giá kết quả học tập:  
Đánh giá kết quả học tập 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá theo mỗi học kỳ theo khối lượng kiến thức học tập (số 
tín chỉ) đăng ký học trong kỳ và điểm tích luỹ từ đầu khoá học đến kỳ hiện tại. 

Đánh giá kết quả học phần gồm điểm quá trình (trọng số 30%) và điểm thi kết thúc học phần (trọng số 
70%). 

Điểm quá trình được đánh giá dựa trên sự chuyên cần, đóng góp của người học trong học tập, điểm 
kiểm tra hay điểm bài tập lớn của người học.  Điểm thi kết thúc học phần được thực hiện dưới hình thức thi 
trắc nghiệm, tự luận hoặc thực hành cụ thể trên các phần mềm quản lý, bài thực hành thực tế. 

Cách tính điểm theo hệ áp dụng quy chế đào tạo tín chỉ, chấm điểm theo thang điểm 10 và quy đổi 
theo thang điểm chữ theo quy định tại Quy chế đào tạo hiện hành. Cụ thể từ 8,5-10 (A- Giỏi); từ 8,0 -8,4 (B+- 
Khá); từ 7,0 – 7,9 (B – Khá); từ 6,5-6,9 (C+ -Trung bình); từ 5,5-6,4 (C- Trung bình); từ 4,0 – 5,4 (D -Trung 
bình yếu) và dưới 4,0 (F-Kém). 

Điểm trung bình chung học kỳ  và điểm tích luỹ của mỗi học kỳ hay năm học, khoá học theo công 
thức sau: 
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Kết quả đánh giá học phần giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất, kỹ năng mềm không tính 

vào điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy.  
Điểm trung bình chung học kỳ được dùng để xét buộc thôi học, nghỉ học tạm thời, đăng ký học bằng 

kép, học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ.  
Quy định về tính điểm môn học bổ trợ 
 Các môn học bổ trợ nhằm hỗ trợ để sinh viên chất lượng cao đảm bảo đầu vào học tập về ngoại ngữ 
và môn học chuyên môn, không được tính vào điểm trung bình tích luỹ toàn khoá học. 
Quy định về thi các môn trong chương trình ACCA 

3 môn của chương trình ACCA (AB,MA,FA) đều thi trên máy tính (thi CBE) tại bất kỳ thời điểm nào 
trong năm. 

2 môn PM, FR thi vào 4 kỳ tháng 3,6,9,12 trong năm (thi CBE). 
Quy định về chuyển điểm chuẩn quốc tế 

Đối với sinh viên đăng ký dự thi kỳ thi chính thức của ACCA UK và đạt 50 điểm (PASS) sẽ được quy 
đổi là điểm A. 
Đánh giá tốt nghiệp 

Điểm trung bình chung tích lũy được dùng để xét buộc thôi học, xếp loại học lực, xếp hạng tốt nghiệp  
 
6. Cấu tạo chương trình 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khối kiến thức 
Tín chỉ (TC) 

Tỷ lệ % 
Bắt buộc  Tự 

chọn 

Giáo 
dục đại 
cương 

Khoa học Mác Lênin 10   8 
Toán - Tin - Khoa học tự nhiên 9   7 
Khối kiến thức Khoa học Xã hội và nhân 
văn 5   4 

Ngoại ngữ 7   5 
Giáo dục thể chất Chứng chỉ     
Giáo dục Quốc phòng - An ninh  Chứng chỉ     

Giáo 
dục 

chuyên 
nghiệp 

Cơ sở ngành 16   12 
Ngành    28 7 22 

Chuyên ngành 
CLC.Kế toán DN 9 24 19 
      0 

Thực tập tốt nghiệp 4   3 
Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 10   8 

Cộng  
98 31 

100% 
129 



 5 

7. Ma trận chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Năm 
học 

Kỳ 
học Mã HP Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Mức độ tự 
chủ và tự 
chịu trách 

nhiệm 
1.      Kiến thức giáo dục đại cương       

1 1 001924 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác Lênin1 x  x 

1 2 001926 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác Lênin 2 x  x 

2 2 000765 Tư tưởng Hồ Chí Minh x  x 

2 1 003505 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt 
Nam x  x 

1 1 003137 Tiếng Anh 1  x  
1 2 003144 Tiếng Anh 2  x  
1 1 003360 Toán cao cấp 1 x   
1 2 003366 Toán cao cấp2 x   
1 2 003657 Xác suất thống kê x   
1 1 001893 Nhập môn tin học x x  
1 1 002018 Pháp luật đại cương x x x 

2 1 002244 Quản trị học x x x 

2.      Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 
   2.1.            Kiến thức cơ sở ngành 
   1 1 001216 Kinh tế vi mô x x  

1 2 001223 Kinh tế vĩ mô x x  
3 2 001506 Luật kinh tế x  x 

2 2 002078 Phương pháp tối ưu trong kinh tế x x  
2 1 001838 Nguyên lý kế toán x x x 

2 2 8207006 Nguyên lý thống kê kinh tế  x x x 

2.2.            Kiến thức ngành    
2.2.1.      Kiến thức ngành bắt buộc 

   2 2 001838 Quản lý tài chính x x x 
2 2 002208 Kế toán doanh nghiệp x x x 
3 1 003093 Thuế và hệ thống thuế Việt Nam x x x 
2 1 003212 Tiếng Anh chuyên ngành kế toán x x 

 3 2 001967 Phân tích hoạt động  kinh doanh x x x 
3 2 002176 Quản trị nhân lực x x x 
2 1 003783 Kinh tế lượng x x 

 3 1 002338 Tài chính doanh nghiệp x x x 
3 1 003786 Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế x x 

 2.2.2.      Kiến thức ngành tự chọn 
   4 1 000384 Đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm 

toán (*) x x x 



 6 

Năm 
học 

Kỳ 
học Mã HP Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Mức độ tự 
chủ và tự 
chịu trách 

nhiệm 
3 1 001576 Lý thuyết kiểm toán (EL) (*) x x x 
  8207036 Thương mại điện tử (0*) x x x 

2 1 001230 Kỹ năng mềm  (*) x x x 

  8207015 Lý thuyết kiểm toán (TV) (0*) x x x 

  8207002 Marketing căn bản (0*) x x x 

  8208051 Phân tích báo cáo tài chính (0*) x x x 

  8208030 Tài chính tiền tệ (0*) x x x 

  8207011 Hành vi tổ chức (0*) x x x 
2.3.            Kiến thức chuyên ngành 

   2.3.1.      Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 
   3 1 000953 Hệ thống thông tin kế toán  x x x 

3 2 003347 Tổ chức công tác kế toán trong doanh 
nghiệp x x x 

4 1 002690 Thực hành kế toán doanh nghiệp 
 

x x 
2.3.2.      Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

   2.3.2.1. Kiến thức chuyên ngành tự chọn học bằng Tiếng Anh 
   2 2 001074 Kế toán trong kinh doanh - Accountant 

in business (AB-ACCA) (*) x x x 

3 1 001045 Kế toán quản trị  - Management 
Accounting (MA-ACCA) (*) x x x 

3 2 001062  Kế toán tài chính  - Financial 
Accounting (FA-ACCA) (*) x x x 

4 1 002239 Quản trị hiệu quả - Perfomance 
Management (PM-ACCA) (*) x x x 

4 1 001409 Lập báo cáo tài chính quốc tế - Financial 
Reporting (FR-ACCA) (*) x x x 

  9208009 Quản lý tài chính quốc tế - Financial 
Management (FM-ACCA) (0*) x x x 

  8208008 Kế toán quốc tế (0*) x x x 
2.3.2.2 Kiến thức chuyên ngành tự chọn học bằng Tiếng Việt 

   4 1 001006 Kế toán các ngành kinh doanh đặc biệt 
(*) x x x 

3 2 002674 Thực hành kê khai và quyết toán thuế 
(*) x x x 

3 2 001155 Kiểm toán tài chính (*) x x x 

  8208005 Kế toán ngân hàng (0*) x x x 

  8208012 Kiểm toán nội bộ (0*) x x x 

  8208001 Kế toán chi phí (0*) x x x 

  8208004 Kế toán công (0*) x x x 

  8208029 Tài chính quốc tế (0*) x x x 

  8207008 Phương pháp nghiên cứu khoa học (0*) x x 
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Năm 
học 

Kỳ 
học Mã HP Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Mức độ tự 
chủ và tự 
chịu trách 

nhiệm 

  8208006 Kế toán quản trị (0*) x x x 
  8208004 Kế toán công (0*) x x x 
  8208009 Kế toán tài chính 1 (0*) x x x 
  8208010 Kế toán tài chính 2 (0*) x x x 

  8208008 Kế toán quốc tế (0*) x x x 
4 2 003029 Thực tập tốt nghiệp  x x 
4 2 003798 Khoá luận tốt nghiệp 

 
x x 

 
8.  Kế hoạch học tập dự kiến:  
 

TT  MMH Tên môn học  Khoa 
QL  TC  

Năm Học Ghú 
thứ   kỳ  chú 

1 001924 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 
Lênin 1 KHCT 2 1 1   

2 001926 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 
Lênin 2 KHCT 3 1 2   

3 000765 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt 
Nam KHCT 3 2 1   

4 003505 Tư tưởng Hồ Chí Minh KHCT 2 2 2   
5 003137 Tiếng Anh 1 KNN 4 1 1   
6 003144 Tiếng Anh 2 KNN 3 1 2   

7 000813 Giáo dục thể chất GDTC&
QP 5 1,2 1,2   

8 000785 Giáo dục quốc phòng GDTC&
QP 7 1 2   

9 003360 Toán cao cấp 1 KHTN 2 1 1   
10 003366 Toán cao cấp 2 KHTN 2 1 2   
11 003657 Xác suất thống kê  KHTN 2 1 2   
12 001893 Nhập môn tin học CNTT 3 1 1   
13 002018 Pháp luật đại cương KHCT 2 1 1   
14 002244 Quản trị học KTQL 3 2 1   
15 001216 Kinh tế vi mô KTQL 3 1 1   
16 001223 Kinh tế vĩ mô KTQL 2 1 2   
17 001852 Nguyên lý thống kê kinh tế KTQL 3 2 2   
18 8208030 Tài chinh tiền tệ (0*) KTQL 2       
19 001506 Luật kinh tế KHCT 2 3 2   
20 002078 Phương pháp tối ưu trong kinh tế KTQL 3 2 2   
21 001838 Nguyên lý kế toán KTQL 3 2 1   
22 002208 Quản lý tài chính KTQL 3 2 2   
23 001024 Kế toán doanh nghiệp KTQL 3 2 2   
24 003093 Thuế và hệ thống thuế Việt Nam  KTQL 3 3 1   
25 003212 Tiếng Anh chuyên ngành kế toán KTQL 3 2 1   
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TT  MMH Tên môn học  Khoa 
QL  TC  

Năm Học Ghú 
thứ   kỳ  chú 

26 001967 Phân tích hoạt động kinh doanh KTQL 3 3 2   
27 001576 Lý thuyết kiểm toán (EL) (*) KTQL 3 3 1   
28 8207015 Lý thuyết kiểm toán (TV) (0*) KTQL 3       
29 002176 Quản trị nhân lực KTQL 3 3 2   
30 003783 Kinh tế lượng  KTQL 3 2 1   
31 002338 Tài chính doanh nghiệp  KTQL 3 3 1   

32 003786 Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế KTQL 2 3 1   

33 000384 Đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán (*) KTQL 2 4 1   
34 001230 Kỹ năng mềm   KTQL 2 2 1   
35 8207036 Thương mại điện tử (0*) KTQL 2       
36 8207002 Marketing căn bản (0*) KTQL 2       
37 8208051 Phân tích báo cáo tài chính (0*) KTQL 2       
38 8207011 Hành vi tổ chức (0*) KTQL 2       

39 001074 Kế toán trong kinh doanh - Accountant in 
business (AB-ACCA) KTQL 4 2 2   

40 001045 Kế toán quản trị  - Management Accounting 
(MA-ACCA) KTQL 4 3 1   

41 001062  Kế toán tài chính  - Financial Accounting 
(FA-ACCA)  KTQL 4 3 2   

42 002239 Quản trị hiệu quả - Perfomance Management 
(PM-ACCA) KTQL 4 4 1   

43 001409 Lập báo cáo tài chính quốc tế - Financial 
Reporting (FR-ACCA)  KTQL 4 4 1   

44 000953 Hệ thống thông tin kế toán  KTQL 2 3 1   

45 003347 Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp KTQL 3 3 2   

46 002690 Thực hành kế toán doanh nghiệp KTQL 4 4 1   

47 001006 Kế toán các ngành kinh doanh đặc biệt (*) KTQL 2 4 1   

48 002674 Thực hành kê khai và quyết toán thuế (*) KTQL 2 3 2   
49 001155 Kiểm toán tài chính  KTQL 2 3 2   
50 8208005 Kế toán ngân hàng (0*) KTQL 2       
51 9208012 Kiểm toán nội bộ (0*) KTQL 2       

52 9208008 Luật doanh nghiệp và kinh doanh - Corporate 
and Business Law (F4-ACCA) (0*) KTQL 4       

53 9208012 Thuế (Taxation - F6-ACCA) (0*) KTQL 4       

54 9208011 Kiểm toán (Audit and Assurance - F8-
ACCA) (0*)  KTQL 4       

55 9208009 Quản lý tài chính quốc tế - Financial 
Management (F9-ACCA) (0*) KTQL 4       

56 8208001 Kế toán chi phí (0*) KTQL 2       
57 8208004 Kế toán công (0*) KTQL 2       
58 8208009 Kế toán tài chính 1 (0*) KTQL 3       
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TT  MMH Tên môn học  Khoa 
QL  TC  

Năm Học Ghú 
thứ   kỳ  chú 

59 8208010 Kế toán tài chính 2 (0*) KTQL 3       
60 8208006 Kế toán quản trị (0*) KTQL 2       
61 8208008 Kế toán quốc tế (0*) KTQL 3       

62 
8207008 

Phương pháp nghiên cứu khoa học (0*) KTQL 2       

63 003029 Thực tập tốt nghiệp KTQL 4 4 2   
64 003798 Khóa luận tốt nghiệp  KTQL 10 4 2   
    Cộng   129       

 
9. Mô tả vắn tắt học phần 

STT Mã HP Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt) 
Số 
tín 
chỉ 

1.      Kiến thức giáo dục đại cương       
31  

1 001924 
Những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa 
Mác Lênin1 

Gồm phần thứ nhất có chương mở đầu và 3 chương 
bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan, 
phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác- 
Lênin. Từng bước xác lập thế giới quan 

2 

2 001926 
Những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa 
Mác Lênin 2 

Nội dung học phần những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 gồm 2 phần. Phần 2 có 3 chương; 
trình bày những nội dung trọng tâm của học thuyết 
kinh tế Mác- Lênin về PTSX TBCN và phần thứ 3 có 
3 chương khái quát những nội dung cơ bản thu 

3 

3 000765 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

Cung cấp các nội dung có tính hệ thống về tư tưởng, 
đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh 2 

4 003505 
Đường lối cách mạng 
của Đảng CS Việt 
Nam 

Chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi 
mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội 
phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho 
sinh viên niềm tin yêu Đảng CS Việt Nam. 

3 

5 003137 Tiếng Anh 1 

Có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc 
thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu 
giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản thân và 
người khác; có thể trả lời những thông tin về bản 
thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè v.v… 
Có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói 
chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ. Trình 
độ sinh viên đạt được trình độ A1 theo Khung 
tiếng Anh Châu Âu. 

4 

6 003144 Tiếng Anh 2 

Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn 
hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ 
đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải 
trí, v.v... Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy 
ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó. Có 
thể viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ 
đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô 

3 
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STT Mã HP Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt) 
Số 
tín 
chỉ 

tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy 
vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các 
lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình. 
Trình độ sinh viên đạt được trình độ B1 theo 
Khung tiếng Anh Châu Âu về nghe, nói 

7 000813 Giáo dục thể chất Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 
tạoBộ Giáo dục và Đào tạo. 5 

8 000785 Giáo dục quốc phòng Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 
tạoBộ Giáo dục và Đào tạo. 7 

9 003360 Toán cao cấp 1 

Học phần giới thiệu cơ bản về đại số tuyến tính như: 
Không gian véc tơ, ma trận, hệ phương trình tuyến 
tính, định thức,… Môn học không đi sâu vào việc 
chứng minh các định lý mà chú trọng vào việc ứng 
dụng của ma trận và làm cơ sở cho các môn học khác  

2 

10 003366 Toán cao cấp2 

Học phần bao gồm: Giới hạn hàm số, phép tính vi 
phân, tích phân hàm một biến, các phương pháp tính 
tích phân xác định, tích phân suy rộng hàm một biến 
số. 

2 

11 003657 Xác suất thống kê 

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về Lý 
thuyết xác suất: Các khái niệm và các định lý về xác 
suất và biến ngẫu nhiên một chiều. Phần lý thuyết về 
thông kê toán học gồm lý thuyết mẫu, ước lượng, 
kiểm định giả thiết thống kê. 

2 

12 001893 Nhập môn tin học 

Học phần nhập môn tin học gồm có 2 phần chính: 
Phần tin học cơ bản trang bị cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản về máy tính, tư duy chung về thuật toán, 
các vấn đề cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình C như: 
cấu trúc chương trình C, các dạng cấu trúc điều 
khiển,.. 

3 

13 002018 Pháp luật đại cương 

Học phần môn Pháp luật đại cương cung cấp cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản về pháp luật. Ngoài ra 
còn giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên, 
để góp phần vào việc xây dựng ý thức sống và học tập 
theo Hiến pháp và pháp luật. 

2 

14 002244 Quản trị học 

Môn học này nhằm cung cấp những khái niệm chung 
về quản trị, các chức năng chính về quản trị như: 
hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các hoạt 
động đã đề ra nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ 
chức. Công việc quản trị có thể được nhận thấy ở khắp 
mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống, ngành nghề 
- từ việc quản lý thời gian, công việc cho chính bản 
thân mình đến việc tổ chức, điều hành công việc cho 
một nhóm người và cao hơn là quản lý một tổ chức. 

3 

2.      Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp       
98  
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STT Mã HP Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt) 
Số 
tín 
chỉ 

2.1.            Kiến thức cơ sở ngành 16 

15 001216 Kinh tế vi mô 

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế 
học, thị trường, cung – cầu, lý thuyết người tiêu dùng, 
lý thuyết về sản xuất, cấu trúc thị trường, thị trường 
các yếu tố sản xuất, sự cân bằng và vai trò của chính 
phủ trong nền kinh tế. 

3 

16 001223 Kinh tế vĩ mô 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về 
kinh tế học vĩ mô, bao gồm những kiến thức về tổng 
sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính 
sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, tổng cung 
và chu kỳ kinh doanh, thất nghiệp và lạm phát, điều 
tiết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. 

2 

17 001506 Luật kinh tế 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản của pháp luật 
thực định điều chỉnh các hoạt động kinh doanh hiện 
nay như về chủ thể kinh doanh, về hợp đồng, về cơ 
chế giải quyết tranh chấp và về vấn đề phá sản của 
chủ thể kinh doanh. 

2 

18 002078 Phương pháp tối ưu 
trong kinh tế 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mô 
hình hóa bài toán, nắm được các phương pháp giải bài 
toán quy hoạch tuyến tính và bài toán đối ngẫu, mô 
hình mạng và lý thuyết ra quyết định. Trang bị cho 
sinh viên kỹ năng chuyển các tình huống thực tế trong 
quản lý kinh tế thành dạng mô hình toán học, từ đó 
giúp đưa ra quyết định tối ưu trong kinh doanh. Ngoài 
ra, môn học cung cấp cho sinh viên một số phần mềm 
giải các bài toán quy hoạch tối ưu 

3 

19 001838 Nguyên lý kế toán 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
hạch toán kế toán, các nguyên tắc và yêu cầu của kế 
toán, đối tượng kế toán (tài sản, nguồn vốn, vận động 
tài sản), các phương pháp kế toán (như chứng từ, tính 
giá, đối ứng tài khoản, cân đối và tổng hợp)và hạch 
toán các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu trong doanh 
nghiệp. 

3 

20 8207006 Nguyên lý thống kê 
kinh tế  

Học phần cung cấp cho sinh viên các nội dung bao 
gồm: Các khái niệm và các phương pháp cơ bản phân 
tích và xử lý các số liệu thống kê kinh tế, các khái 
niệm về biến ngẫu nhiên và các quy luật phân phối 
xác suất thông dụng; các phương pháp lấy mẫu và các 
phân phối mẫu; ước lượng khoảng tin cậy và kiểm 
định các giả thuyết thống kê; các phương pháp phân 
tích phương sai và các phương pháp phân tích tương 
quan và hồi quy 

3 

2.2.            Kiến thức ngành 35 

2.2.1.      Kiến thức ngành bắt buộc 28 

21 001838 Quản lý tài chính 

Cung cấp những nội dung, khái niệm cơ bản nhất về 
kiểm toán trong nền kinh tế thị trường, các loại kiểm 
toán (kiểm toán tài chính, nghiệp vụ, tuân thủ, kiểm 
toán độc lập, nội bộ, nhà nước), các khái niệm cơ bản 
được sử dụng trong kiểm toán (cơ sở dẫn liệu, mục 
tiêu kiểm toán, trọng yếu, rủi ro, bằng chứng kiểm 

3 
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STT Mã HP Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt) 
Số 
tín 
chỉ 

toán,…), phương pháp kiểm toán, các bước tổ chức 
một cuộc kiểm toán, tổ chức bộ máy kiểm toán, hiểu 
báo cáo kiểm toán và loại ý kiến của kiểm toán viên, 
các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế. 

22 002208 Kế toán doanh nghiệp 

Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ 
bản về: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp, kế toán 
hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo lương; kế toán vốn bằng 
tiền và thanh toán. 

3 

23 003093 Thuế và hệ thống thuế 
Việt Nam 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
thuế và hệ thống thuế Việt Nam. Học phần sẽ đề cập 
nội dung các loại thuế trong doanh nghiệp như là thuế 
tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập 
khẩu, thuế tài sản, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu 
nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí và lệ phí 
khác. 

3 

24 003212 Tiếng Anh chuyên 
ngành kế toán 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kế 
toán nói chung: nghề kế toán và sự khác biệt của nghề 
kế toán với công việc ghi chép số liệu, lập và phân 
tích báo cáo tài chính; phân tích các chỉ số tài chính; 
tìm hiểu các nguyên tắc trong lập báo cáo tài chính; 
tìm hiểu kế toán tài chính và kế toán quản trị; khám 
phá công việc kiểm toán. 

3 

25 001967 Phân tích hoạt động  
kinh doanh 

Cung cấp những kiến thức về quá trình phân tích 
ngành, chiến lược công ty; đánh giá rủi ro kinh doanh; 
đưa ra đánh giá về hiệu quả thực hiện và điều chỉnh 
những sai lệch số liệu kế toán - tài chính. 

3 

26 8207008 Phương pháp nghiên 
cứu khoa học 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức bao gồm: Khái niệm 
nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu 
khoa học (Nghiên cứu mô tả, nghiên cứu giải pháp, 
nghiên cứu dự án, nghiên cứu và triển khai (R&D)), 
trình tự nghiên cứu khoa học bao gồm: Lựa chọn đề 
tài khoa học, hình thành luận văn khoa học (hình 
thành nghiên cứu khoa học), chứng minh luận điểm 
khoa học, trình bày luận điểm khoa học. 

2 

27 002176 Quản trị nhân lực 

Cung cấp những khái niệm và nội dung cơ bản của 
hoạt động quản trị nhân lực, phân tích công việc, lập 
kế hoạch, tuyển dụng nhân viên đến việc đãi ngộ, trả 
công, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực và các quan hệ nhân sự ở trong 
doanh nghiệp. 

3 

28 003783 Kinh tế lượng 

Cung cấp những nội dung cơ bản của môn Xác suất 
thống kê, Kinh tế học đại cương, từ đó nghiên cứu bài 
toán ước lượng, kiểm định các tham số của mô hình 
hồi quy, xác định được mối quan hệ định lượng giữa 
các biến số kinh tế, thực hiện bài toán dự báo biến số 
kinh tế. 

3 
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STT Mã HP Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt) 
Số 
tín 
chỉ 

29 002338 Tài chính doanh 
nghiệp 

Cung cấp những nội dung như: tổng quan về TCDN, 
doanh thu, chi phí lợi nhuận của doanh nghiệp; Nguồn 
vốn của doanh nghiệp; Vốn kinh doanh của doanh 
nghiệp; Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 

3 

30 003786 Tin học ứng dụng 
trong quản lý kinh tế 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các công cụ 
tính toán để giải quyết các bài toán kinh tế, có kỹ năng 
ứng dụng công cụ tin học trong tài chính và kế toán 
cũng như kinh tế quản lý. 

2 

2.2.2.      Kiến thức ngành tự chọn 7 

31 000384 Đạo đức nghề nghiệp 
kế toán - kiểm toán (*) 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về: ý nghĩa đạo đức 
nghề nghiệp trong ngành kế toán  - kiểm toán; học 
thuyết đạo đức nghề nghiệp, các nguyên tắc đạo đức 
cơ bản trong doanh nghiệp, và nghề kế toán – kiểm 
toán, tính chuyên nghiệp và lợi ích công chúng đối với 
nghề kế toán – kiểm toán. 

2 

32 001576 Lý thuyết kiểm toán 
(EL) (*) 

Cung cấp những nội dung, khái niệm cơ bản nhất về 
kiểm toán trong nền kinh tế thị trường, các loại kiểm 
toán (kiểm toán tài chính, nghiệp vụ, tuân thủ, kiểm 
toán độc lập, nội bộ, nhà nước), các khái niệm cơ bản 
được sử dụng trong kiểm toán (cơ sở dẫn liệu, mục 
tiêu kiểm toán, trọng yếu, rủi ro, bằng chứng kiểm 
toán,…), phương pháp kiểm toán, các bước tổ chức 
một cuộc kiểm toán, tổ chức bộ máy kiểm toán, hiểu 
báo cáo kiểm toán và loại ý kiến của kiểm toán viên, 
các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế. 

3 

33 8207036 Thương mại điện tử 
(*) 

Cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của 
thương mại điện tử, các phương pháp phân tích, thiết 
kế hệ thống kinh doanh trực tuyến, kế toán, tiếp thị, 
thanh toán điện tử, nền kinh tế điện tử, công nghệ web 
và mạng xã hội, đặc điểm người sử dụng web 

2 

34 001230 Kỹ năng mềm  (*) 
Cung cấp cho học viên những kỹ năng định vị bản 
thân, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng làm việc 
nhóm và kỹ năng thuyết trình hiệu quả 

2 

35 8207015 Lý thuyết kiểm toán 
(TV) (0*) 

Cung cấp những nội dung, khái niệm cơ bản nhất về 
kiểm toán trong nền kinh tế thị trường, các loại kiểm 
toán (kiểm toán tài chính, nghiệp vụ, tuân thủ, kiểm 
toán độc lập, nội bộ, nhà nước), các khái niệm cơ bản 
được sử dụng trong kiểm toán (cơ sở dẫn liệu, mục 
tiêu kiểm toán, trọng yếu, rủi ro, bằng chứng kiểm 
toán,…), phương pháp kiểm toán, các bước tổ chức 
một cuộc kiểm toán, tổ chức bộ máy kiểm toán, hiểu 
báo cáo kiểm toán và loại ý kiến của kiểm toán viên, 
các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế. 

3 

36 8207002 Marketing căn bản 
(0*) 

Cung cấp cho học viên các nội dung bao gồm: Bản 
chất của hoạt động marketing, quá trình quản trị 
marketing trong doanh nghiệp, phân đoạn thị trường, 
lựa chọn thị trường mục tiêu, xây dựng chiến lược 
marketing - MIX (sản phẩm, giá, phân phối và xúc 
tiến bán hàng) cho thị trường mục tiêu. 

2 
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STT Mã HP Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt) 
Số 
tín 
chỉ 

37 8208051 Phân tích báo cáo tài 
chính (0*) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ 
năng cơ bản về phân tích báo cáo tài chính, các 
phương pháp phân tích báo cáo tài chính, đánh giá 
được tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, phục vụ 
cho công tác quản lý của chủ doanh nghiệp. 

2 

38 8208030 Tài chính tiền tệ (0*) 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và công cụ cơ 
bản để phân tích và giải thích các hiện tượng kinh tế 
có liên quan đến lĩnh vực tài chính - tiền tệ như: đại 
cương về tài chính, tiền tệ; tổng quan về hệ thống tài 
chính; những nội dung của tài chính trong doanh 
nghiệp; một số vấn đề về lãi suất; tổng quan chung về 
các tổ chức tài chính trung gian (ngân hàng, tổ chức 
tín dụng), ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ 
quốc gia; các vấn đề cơ bản về thị trường tài chính và 
vấn đề lạm phát tiền tệ. 

2 

39 8207011 Hành vi tổ chức (0*) 

Cung cấp cho học viên những kiến thức bao gồm: 
Khái niệm và nội dung cơ bản của hành vi tổ chức, cơ 
sở của hành vi cá nhân (nhận thức, thái độ, tính cách), 
học tập và động cơ, ra quyết định cá nhân, xung đột 
trong tổ chức, nhóm và tổ, xây dựng nhóm và tổ hiệu 
quả, ra quyết định nhóm và lãnh đạo trong doanh 
nghiệp. 

2 

2.3.            Kiến thức chuyên ngành  33 
2.3.1.      Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 9 

40 000953 Hệ thống thông tin kế 
toán  

Trang bị cho sinh viên các khái niệm, vai trò của 
thông tin kế toán trong doanh nghiệp; cung cấp thông 
tin về ứng dụng CNTT trong hệ thống kế toán hiện 
đại. Học phần cũng giới thiệu công việc tổ chức công 
tác kế toán trên máy thông qua một phần mềm kế toán 
(hiện tại sử dụng phần mềm kế toán Misa).   

2 

41 003347 
Tổ chức công tác kế 
toán trong doanh 
nghiệp 

Cung cấp kiến thức cho sinh viên có khả năng tổ chức 
hệ thống kế toán tại cơ sở: Tổ chức hình thức ghi sổ, 
lập báo cáo, phân công công việc trong bộ máy kế 
toán.  Cụ thể: tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức công 
việc kế toán theo giai đoạn (chứng từ, tài khoản, sổ và 
báo cáo kế toán) và theo công việc (kế toán phần hành 
hàng tồn kho, tiền lương, tài sản cố định, thanh toán, 
tiêu thụ,..), các vấn đề thực hiện của kế toán khi mới 
thành lập và khi giải thể và phá sản doanh nghiệp. 

3 

42 002690 Thực hành kế toán 
doanh nghiệp 

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về: Lập 
và quản lý chứng từ; Lập sổ kế toán; Lập Báo cáo tài 
chính; Kê khai và quyết toán thuế; Phân tích báo cáo 
tài chính. Thời gian thực hành 5 tuần, sinh viên được 
cung cấp tư liệu, phân nhóm 5-6 sinh viên/nhóm thực 
hiện thực hành kế toán, thuế, phân tích trên Excel và 
phần mềm. 

4 

2.3.2.      Kiến thức chuyên ngành tự chọn 24 

2.3.2.1. Kiến thức chuyên ngành tự chọn học bằng Tiếng Anh 20 
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STT Mã HP Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt) 
Số 
tín 
chỉ 

43 001074 

Kế toán trong kinh 
doanh - Accountant in 
business (AB-ACCA) 
(*) 

Học phần trong chương trình học ACCA cung cấp cho 
sinh viên về các loại hình kinh doanh, các bên liên 
quan và môi trường bên ngoài doanh nghiệp; những lý 
luận cơ bản về cấu trúc doanh nghiệp, vai trò của quản 
trị doanh nghiệp; chức năng của kế toán và kiểm toán 
trong việc cung cấp thông tin trong mục tiêu quản trị 
tài chính hiệu quả và tuân thủ; các nguyên tắc quản lý 
và phân quyền trong doanh nghiệp; hiểu biết về những 
hành vi trong tổ chức; nội dung đạo đức nghề nghiệp. 

4 

44 001045 

Kế toán quản trị  - 
Management 
Accounting (MA-
ACCA) (*) 

Học phần trong chương trình học ACCA cung cấp cho 
sinh viên nội dung: Những vấn đề chung về thông tin 
quản trị trong doanh nghiệp; kỹ thuật kế toán chi phí; 
lập ngân sách cho quá trình lập kế hoạch và kiểm soát; 
so sánh chi phí thực tế với chi phí tiêu chuẩn; phân 
tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

4 

45 001062 
 Kế toán tài chính  - 
Financial Accounting 
(FA-ACCA) (*) 

Học phần trong chương trình học ACCA cung cấp cho 
sinh viên những hiểu biết về mục đích của báo cáo tài 
chính; đặc điểm thông tin tài chính; cách thức sử dụng 
hệ thống kế toán kép; báo cáo tài chính trong các công 
ty độc lập và báo cáo tài chính hợp nhất đơn giản; 
phân tích và nắm bắt được số liệu trình bày trong báo 
cáo tài chính. 

4 

46 002239 

Quản trị hiệu quả - 
Perfomance 
Management (PM-
ACCA) (*) 

Học phần trong chương trình học ACCA cung cấp cho 
sinh viên kỹ năng cơ bản về: Phương pháp kế toán 
quản trị và chi phí, cách xác định để đưa ra quyết định 
kinh tế, dự toán và kiểm soát, đo lường hiệu quả hoạt 
động và kiểm soát.  

4 

47 001409 

Lập báo cáo tài chính 
quốc tế - Financial 
Reporting (FR-
ACCA) (*) 

Học phần trong chương trình học ACCA cung cấp cho 
sinh viên nội dung cơ bản về: Khung cơ sở lập BCTC, 
kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đọc hiểu và 
phân tích BCTC và kỹ thuật lập BCTC.  

4 

48 9208009 

Quản lý tài chính quốc 
tế - Financial 
Management (FM-
ACCA) (0*) 

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về: 
Tổng quan về kế toán chi phí, phân loại chi phí và ước 
lượng chi phí; Mối quan hệ giữa Chi phí – Khối lượng 
– Lợi nhuận; Kế toán chi phí theo công việc, theo mô 
hình hoạt động ABC; kế toán chi phí theo quá trình. 

2 

49 8208008 Kế toán quốc tế (0*) 

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về: Các 
nguyên tắc kế toán được thừa nhận, chuẩn mực kế 
toán quốc tế, mô hình kế toán cơ bản, kế toán tài chính 
doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế (kế toán các 
phần hành như kế toán tài sản, nguồn vốn, doanh thu 
và chi phí). 2 

2.3.2.2 Kiến thức chuyên ngành tự chọn học bằng Tiếng Việt 
  4 

50 001006 
Kế toán các ngành 
kinh doanh đặc biệt 
(*) 

Học phần này trang bị cho sinh viên những nội dung 
về: Kế toán trong các nghiệp thương mại, kế toán kinh 
doanh xuất nhập khẩu, kế toán du lịch, kế toán dịch vụ 
vận tải và kế toán xây lắp, kế toán trong ngành điện. 

2 
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51 002674 Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế (*) 

Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng trong kê khai 
thuế trên phần mềm kê khai thuế: thuế GTGT, thuế 
thu nhập cá nhân, thuế TNDN, thuế môn bài, tiêu thụ 
đặc biệt, xuất nhập khẩu, thuế nhà thầu. Đồng thời 
hướng dẫn sinh viên cách thức lập báo cáo về tính 
hình sử dụng hoá đơn, các tờ khai tạm tính thuế hàng 
quý và quyết toán thuế cuối năm.  

2 

52 001155 Kiểm toán tài chính 
(0*) 

Cung cấp những kiến thức cơ bản và kỹ năng cơ bản 
về kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp trong các 
khoản mục và qui trình nghiệp vụ cụ thể. 

2 

53 8208005 Kế toán ngân hàng 
(0*) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tổ chức kế 
toán trong các ngân hàng thương mại, kế toán nghiệp 
vụ huy động vốn trong ngân hàng, kế toán nghiệp vụ 
tín dụng, kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các 
ngân hàng, nghiệp vụ thanh toán giữa các khách hàng 
thông qua ngân hàng. 

2 

54 8208012 Kiểm toán nội bộ (0*) 
Trang bị các kiến thức cơ bản về kiểm toán nội bộ,các 
hoạt động hành chính của kiểm toán nội bộ, các lĩnh 
vực hoạt động của kiểm toán nội bộ. 

2 

55 8208001 Kế toán chi phí (0*) 

Học phần trong chương trình học ACCA cung cấp  
những kiến thức về luật và những quy định của pháp 
luật kinh doanh tại Việt Nam; vận dụng phân tích 
trong các tình huống thực tế theo yêu cầu toàn diện 
cho một tổ chức trong nước hoặc quốc tế kinh doanh 
tại Việt Nam 

4 

56 8208004 Kế toán công (0*) 

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về: Tổ 
chức công tác kế toán trong các đơn vị công; kế toán 
tiền, vật tư và sản phẩm hàng hóa trong đơn vị hành 
chính sự nghiệp; kế toán tài sản cố định và chi phí xây 
dựng cơ bản trong đơn vị công; kế toán các nghiệp vụ 
thanh toán trong đơn vị công;  kế toán nguồn vốn, 
kinh phí trong các đơn  vị công; kế toán các khoản thu 
–chi trong đơn vị công; quyết toán kinh phí và hệ 
thống báo cáo tài chính trong đơn vị công. 

2 

57 8208029 Tài chính quốc tế (0*) 

Cung cấp các vấn đề cốt yếu về tài chính quốc tế 
nhằm trang bị những hiểu biết cơ bản nhất về lý luận 
và kinh nghiệm thực tiễn của hoạt động tài chính quốc 
tế, nhận thực được cơ sở và cơ chế của việc khai thác 
và sử dụng các nguồn tài chính trong quan hệ quốc tế 
như: Các vấn đề cơ bản về tài chính quốc tế, thị 
trường ngoại hối, cán cân thanh toán, xác định tỷ giá 
hối đoái, các hành vi đầu cơ và việc hình thành PPP, 
những điều kiện ngang giá lãi suất có bảo hiểm và 
không có bảo hiểm.  

2 

58 8208006 Kế toán quản trị (0*) 

Cung cấp cho sinh viên nội dung về phương pháp 
phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích 
báo cáo bộ phận, phương pháp lập dự toán sản xuất 
kinh doanh, cách phân tích biến động chi phí, cách 
thức đánh giá trách nhiệm quản lý và định giá sản 
phẩm, các thông tin thích hợp cho việc đưa ra quyết 

2 
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định. 

59 003029 Thực tập tốt nghiệp 

Thời gian thực tập 8 tuần, sinh viên lựa chọn đơn vị 
thực tập, đề tài thực tập và nhận giáo viên hướng dẫn. 
Tìm hiểu thực tế về kế toán, kiểm soát, kiểm toán tại 
doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, các cơ quan 
công,.. 

4 

60 003798 Khoá luận tốt nghiệp 
Sinh viênlựa chọn đè tài và triển khai nội dung đề tài 
trên cơ sở số liệu thực tập tốt nghiệp và lý thuyết phù 
hợp.  

10 

    Cộng   
    
129  

 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Nội, ngày  11  tháng  3 năm 2018 
TRƯỞNG KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ 
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