BO GIAO DIJC VA DAO TO
TRUNG IMI HQC MO
THANH PHO HO CHI MIMI

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
DOc 1p - Tir do - Hnh phüc

CHU'ONG TRiNH DAO TiO CHAT LLNG CAO

Ap ding tfr khoá tuyn sinh 2020 tr& v sau
(Ban hành kern theo Quyé't djnh sd 2233/QD-DHMngày 02 tháng 10 nàrn 2020
cia Hiu trithng Trw&ng Dgi hQc Mo Thành phd H Oil Minh)
I.

Thông tin tng quát

1. Ngành dào tao

: K toán

2. Ngành dào tao ting Anh

: Accounting

3. Màngành

:7340301

4. TrInh do dào tao

: Dai hoc

5. HInh thic dào tao

: ChInh quy, tp trung

6. Th'ii gian dào tao

: 4 näm

7. Khi hrng kin thrc toàn khOa (ttng s tin chi): 136 tin chi
8. Van b&ng tt nghip
II.

Muc tiêu dào to

1.

Myc lieu chung

: Cir nhân

Dào tao cir nhân K toán (chuyên ngành K toán, Kim toán) Co ph.m ch.t chInh trj và
thirc trách nhim di vâi xã hi, có sirc khOe, kin thrc và näng hrc chuyên mon trong linh
vuc ngành K toán (chuyên ngành K toán, Kim toán) d phát trin ngh nghip và ban than
trong bi cânh hi nhp vã phát trin cüa dt nuàc.
2.
Muctiêu
cu the
Kin thfrc
P01
P02

Mucliêucuth
Mota

Trang b kin thCrc cci ban v tu nhiên, xã hi và con nguäi d phiic vi cho phát trin
ngh nghip vã tir hoàn thin ban than.
Cung cp kiEn thc 1 thuyt va thrc tin thuOc linh vrc kinh t 1ut, quàn trj, tài
chInh, k toán vã kim toán d giãi quyt các vn d chuyên mon.

K Hang
P03

Giüp ngui h9c phát trin k$ näng nhn thCrc, k5 näng thtrc hành ngh nghip va k5
nang giao tip img xir cAn thit thuOc linh vuc k toán, kim toán d thirc hin các
nhim vii chuyén mon tuang thng vci vj trI ngh nghip.
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Muc tiêu
Mota
cii the
Mtrc tir chü và trách nhiém
Dao tao näng luc lam viêc dc 1p và theo nhóm trong diu kin lam vic thay dM,
PO4
chju trách nhim Ca nhân, trách nhim vâi nhóm trong vic huOng dan, truyn ba,
ph bin kin thi'rc k toán, kim toán va giám sat nguäi khác thirc hin nhim vii.
GiUp ngri hpc xây dirng ' thüc trách nhim di vâi cá nhân, cQng dng, th(rc phiic
P05
vii dt rnràc vã do di'rc ngh nghip.
Ill.

I trI vic lam sau khi Mt nghip

Ngu?i h9c sau khi Mt nghip có th lam vic tai cac vj trI vic lam sau:
Di vài chuyên ngành k toán:
V Vj trI vic 1am 1: K toán các phn hành tai các doanh nghip nhii K toán kho, K
toán cong nç, K toán giá thành, K toán tin luang, K toán thu.
V Vj trI vic 1am 2: K toán viên ti các M chc tâi chInh và cong ty chüng khoán nhu
Ngan hang, Qu du tu.
V Vj trI vic 1am 3: K toán viên tai cãc dan vj hành chInh sir nghip, các dan vj cong
Ich nhu truông h9c, bnh vin..
Di vi chuyên ngành kim toán:
V'

Vj trI viêc 1am 1: Trg 1 kim toán cho các cOng ty cung cp djch vii chuyên nghip
v kim toán, k toán và ttr vn tài chInh- k toãn-thu.

v'

Vj trI vic lam 2: Kim toán viên ni b, Nhân viên ban kim soát

V Vj trI vic 1am 3: Giám

sat

viên Tài chinh-K toán ti các doanh nghip

V Vj trI vic 1am 4: Nhân viên nghip viii tai các cong ty mOi gii chrng khoán, qu d.0
tir, ngân hang, bào him ti các doanh nghip và các dan vi kim toán Nhà rnrâc.
V Vj trI vic 1am 5: K toán các phAn hành ti các doanh nghip nhu K toán kho, K
toán cOng nç, K toán giá thành, K toán tin hrang, K toán thud.
Sau khi tIch lUy kinh nghim lam vic, sinh viên có th dam nhim các vj trI: Kim toãn viên,
K toán Mng hçTp, K toán tru&ng, Giám dc kim toán, Giám dc tài chInh, Giám dc diu
hành..
Ngtr&i h9c có th tip tic h9c tp nâng cao trInh d nhu tham gia h9c chuang trinh K toán
cOng chng Anh, K toán cong ching tJc... chtrang trinh Thc sT ngành K toán, Kim toán
hoc hçc m& rng kin thic cüa các nganh gn nhii Tai chInh- Ngan hang, Quãn trj kinh
doanh, Kinh t.
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IV. Chuân dâu
Chuân
dau ra

Moth

Kin thfrc
PLO1

CO cac kin thfrc co bàn v khoa h9c tir nhiên ya toãn h9c d phân tIch và giài quyt
cac vn dé phát sinh trong cong vic vâ cuc song.

PLO2

CO các kin thirc co bàn v chInh tn, pháp 1ut, kinh th và klioa hoc xä hi, nhân van
cho viéc giái thIch, phân tIch nhttng van dê trong cong vic và cuc song.

PLO3

Ap dung cac kin th(rc thu,c linh virc kinh t, luât, quàn tr, tài chInh phü hçip vOi
ngành.

PLO4

SCr ding cac kin tht'rc thuc linh virc k toán, kim toán trong vic vn diing, và phân
tIch, dánh giá và giài quyêt cac van dê chuyên mon.

PLO5

Vn diing các kin th0c thuc linh vrc b trçr cho linh vtrc k toán, kim toán trong
vic giái quyêt các van dê chuyên mOn

PLO6

Phân tIch cac vn d chuyên sâu trong linh virc k toán, kim toán

K5 näng
PLO7

Co k5' nang nhn thCrc và giãi quyt vAn d chuyên mon phüc tp trong lTnh virc k
toán, kiêm toán.

PLO8

Co k5 näng thrc hành nghA nghip trong linh virc k toán tài chInh và k toán thu

PLOO9

Co k5 näng thirc hãnh ngh nghip trong linh virc k toán quãn trj

PLO 10

CO k5' nAng thirc hành nghA nghip trong cong vic k toán, kim toán.

PLO 11

Co k5 nãng giao tip hiu qua và lam vic trong môi tnthng hi nhp.

Nang 1irc tn chü và trách nhim
PLO 12

Co nAng lirc lam vic dc 1p va lam vic theo nhóm.

PLO 13

Co näng lirc tt ch(rc thirc hin cong vic và h9c hOi, phãt tnin bàn than.

PLO 14

CO ' thirc trách nhim và do &rc ngh nghip.

V.

Dôi ttrçrng tuyn sinh

Thrc hin theo D an tuyn sinh hang näm cüa Trumg.
VI.

Quy trInh dào t30, diu kin tot nghip

1.

Quy trinh dào t30

Chucmg trmnh thirc hin theo Quy ch dào t?o di h9c h chInh quy theo h thng tIn
chi hin hành cüa Tnxng Di hçc Ma Thãnh ph H ChI Minh.
2.

Diêu kin tt nghip

Sinh viên duçc cong nh.n t& nghip khi hi dü các diu kin dugc quy djnh bOi Quy
ch dào to dai hc h chInh quy theo h th6ng tin chi hin hành cüa Tnrang Dai h9c Mi
Thành ph Hi ChI Minh.1

/
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VII. Cách thuc dánh giá
Chixcmg trInh sü dicing thang dim 10 d dánh giá mon hoc, quy trnmg dircing sang diem
chU và thang dim 4 theo Quy ch dào tao dai h9c h chInh quy theo h thng tin chi hin
hành cüa Tnrèng Di h9c Ma Thành ph Ho Chi Minh.
VIII. Ni dung chtro'ng trInh
1.

Câu trüc chtroiig trInh

STT

Câu true CTDT
Kiên thfrc giáo disc di cirong

1.

S6 tin chi
Tong so

Bat buc

Tir chQn

56

41

15

11

1.1.

Lj luán chin/i fri

11

1• 2

Kién thic kinh te, luat và khoa
hocxähói—nhán van

6

13
•.

Kién t/nc toán, tin hoc và khoa
hQcttnhiên

1.4.

Ngoqingi

30

30

1.5.

Giáo duc th

3

1,5

1.6.

Giáodycquócphóng—anninh

8

8

Kin thirc giáo diic chuyên nghip

70

43

27
6

2.

9

1,5

Kin thic ccr s& (khói ngành,
nhóm ngành, nganh)

12

6

2.2.

Kién thzc ngành

15

15

2.3.

Kién tln'tc chuyên ngành

36

21

15

2.4.

Kin thic b trcr

6

1

6

lv

A

4

3.1.

Thuc tap tat nghiep

4

32

Khóa luán tat nghiêp hoàc hQc 2
mon thay tiia

6

Tngcng
2.

41.5%

6

21

3.
Thijc tap tt nghip và Khóa man
tot nghip (hoc mon thay tha)

T lé

136

51,1%

740/

6
88

48

Ni dung chirong trinh

4I

I

Ten mon hoc
(Tiêng Vitffiéng Anh)

STT

Ma mon
h9c

Kién thü'c giáo diic di ctrong
1.1 Ljli4mnchInhtrj

2.

1.2

Khôi ltrçrng
kin thu'c
Ly
thuyt

Thu'c
hành

42,5

13,5

10,5

0,5

Tri& hoc Mac - Lenin
Marxist — Leninist phylosophy

P0L11304

3

Kinh t chInh tn Mac — Lenin
Marxist — Leninist Political Economics

P0L11205

2

ChCi nghia Xã hi khoa hc
Scientific Socialism

P0L11206

2

Lich sCr Dâng Cong san Vit Nam
History of Vietnamese communist party

P0L11207

2

Tu tuâng H ChI Minh
Ho Chi Minh's Ideology

P0L11208

1,5

0,5

6

0

Kiln thã'c kinh t luit, khoa hc xd
hôi và nhân van

Mon hoc
triro'c/ Mon
hQc tiên
quyet*

Chon 1
6.

8.

Kinh th vi mô 1 (TA)
Microeconomics 1

EC0N5302

3

Kinh t v mô 1 (TA)
Macroeconomics 1

EC0N5303

3

Quán tn hoc
Principles of Management

BADM6321

2

EDUC63O1

3

Pháp lut di cuong
Introduction to Law

GLAW63O1

3

L lun nhà nuâc và pháp lut
Theories of State and Law

BLAW63O 1

3

Djnh huóng ngh nghip va k nng hçc
9

Career Orientation and Academic Skills
Training
Chon 1

10

1.3

Kiln thác loan, tin h9c và khoa h9c
nhiên

6

3

Chon 1 trong 4
12.

Giãi tIch
Analytics

MATH63OI

2
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STT

Ten mon hoc
(Ting Vit/Ting Anh)

Ma mon
hQc

Kh 6i ltrçrng
kiên thfrc
Ly
thuyt

Thtjc
hành

13.

Di s tuyn tInh
Linear Algebra

MATH63O2

2

1

14.

ThngkêCrngding
Business Statistics

BADM63O2

2

1

Xác suit và thng ké
Probability and Statistics

MATH63O3

2

1

COMP63O1

2

1

ITEC6301

2

1

C0MP6302

2

1

Mon hoc
trLthc/ Mon
h9c tiên
quyet*

C/ian 1 trong2
16.

Tin h9c di circing
Information Technology Basics

17.

Nhp mon tin hçc
Introduction to Informatics
C/ion 1 trong 3

18.

Tinh9cCrngd1mg
Applied Computer Science

19.

Truyvndiiliu
Structural data query

ITEC6302

2

1

20.

Phân tIch dti lieu
Data analytics

ITEC6303

2

1

20

10

1.4 TilngAnh
21.

TingAnhnângcao 1
Academic English 1

GENG1339

2

1

22.

Ting Anh nâng cao 2
Academic English 2

GENG 1340

2

1

23.

Ting Anh nâng cao 3
Academic English 3

GENGI341

2

1

24.

Ting Anh nâng cao 4
Academic English 4

GENG 1342

2

1

25.

Ting Anh nâng cao 5
Academic English 5

GENG 1343

2

1

26.

Ting Anh nâng cao 6
Academic English 6

GENG1344

2

1

27.

Ting Anh nâng cao 7
Academic English 7

GENG 1345

2

1

28.

Ting Anh nâng cao 8
Academic English 8

GENG1346

2

1
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STT

Ten mon hoc
(Tieng Vit/Tiêng Anh)

Ma mon
hQc

Khi ltrçrng
kiên thü'c
Ly
thuyt

Thi.rc
hành

29 •

Ting Anh nâng cao
Academic English 9

GENG 1347

2

1

30 •

Ting Anh nâng cao 10
Academic English 10

GENG 1348

2

1

1.5 Gido duc thés ch6t

Mon hoc
trtrO'c/ Mon
hQc tiên
quyet*

3

Bt buôc
31.

Giáo duc th chit 1
Physical Education 1

PEDUO2O1

1,5

GDTC2 — Bong chuyn
Physical Education 2 — Volleyball

PEDUO2O2

1,5

GDTC2 — Bong dá
Physical Education 2 — Football

PEDUO2O3

1,5

GDTC2 — CAu lông
Physical Education 2—Badminton

PEDUO2O4

1,5

GDTC2 — VO thuât
Physical Education 2— Martial Art

PEDUO2OS

1,5

GDTC2 — BOng bàn
Physical Education 2 — Table Tennis

PEDUO2O6

1,5

GDTC2 — Bcyi lOi
Physical Education 2— Swimming

PEDUO2O7

1,5

GDTC2 — Bong r
Physical Education 2— Basketball

PEDUO2O8

1,5

Giáo diic th chit 2: Chçn 1 trong các
mon sau day:
32.

36.

38.

1.6 Giáo dyc qu6cphèng — an ninh

40.

5

Giáo diic quc phOng và an ninh:
Dung lôi quc phông và an ninh cüa
Dãng Cong san Vit Nam
Nation Defense and Security Education:
National Defense and Security Lines of
the Vietnamese Communist Party

DEDUO3O1

3

Giáo dic quc phông và an ninh: Cong
tác quóc phOng và an ninh
Defense and Security Education:
Defense and Security Work

DEDUO2O2

2

3
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Kh6i hrçrng
kiên thüc

Ten mon hoc
(Tieng VitfTiêng Anh)

Ma mOn
hQc

41.

Giáo diic quéc phOng và an ninh: Quân
sirchung
Defense and Security Education:
General Military

DEDUO1O3

1

42.

Giáo diic quc phOng và an ninh: K
thuât chiên du bô binh Va chin thuât
Defense and Security Education:
Infantry Fighting Techniques and
Tactics

DEDUO2O4

2

2.

Kin thu'c giáo diic chuyên nghip

48

22

Kiln thá'c cosö (k/zi nganh, nhOni
nganh, nganh)

9

3

1

STT

2.1

Ly
thuyêt

Thy'c
hành

Mon hoc
trtrc/ Mon
hçc tiên
quyet*

Bat buôc
Nguyen i k toán (TA)
Principles of Accounting

ACCOS3O1

2

K toán trong doanh nghip (TA)
Accountant in Business

ACC05302

3

Tin t và Ngan hang
Money and Banking

F1NA6307

2

1

Thj trueing tâi chInh
Financial Markets

F1NA6308

2

1

Luât kinh doanh
Business Law

GLAW63O2

3

Lut lao dng
Labour Law

BLAW63O2

2

1

Kiln th&c nganh

10

5

Bätbuôc

10

5

Tn chon
GhQn 2

46.

48.
2.2

K toán tài chInh I
Financial Accounting I

ACCO63O1

2

1

Nguyen l k
toán

K toán tãi chInh 2
Financial Accounting 2

ACC06302

2

1

K toán tãi
chInh I

85 1

STT

Ten mon hoc
(Tieng VitITieng Anh)

Ma mon
hQc

Kh6i hrçrng
kién thtc
L
thuyt

Thirc
hành

Mon hoc
trtrc/ Mon
h9c tiên
quyet*

51.

K toán tài chInh quc t I (TA)
International Financial Accounting 1

ACC05305

2

1

K toán trong
doanh nghip
(TA) Nguyen
l ke toán*

52.

K toán tài chInh quc t 2 (TA)
International Financial Accounting 2

ACC05306

2

1

K toán tai
chInh quc tê
1 (TA)

Kim toán 1 (TA)
Audit and Assurance 1

ACC05307

2

1

K toán tài
chInh quc t
1 (TA)

Chuyênnganhktoãn

24

12

Btbuôc

14

7

2.3

56.

58.

60.

KiEn thzc chuyên ngành (Sinh viên
chQn 1 trong 2 chuyên ngành sau)

K toán tài chInh
Financial Accounting 3

ACC06303

2

1

K toán tài
chInh 2

K toán tài chInh
Financial Accounting 4

ACC06304

2

1

K toán tài
chInh 3

K toán thu 1
Tax Accounting 1

ACC06305

2

1

K toán tài
chInh 4

K toán thu 2
Tax Accounting 2

ACC06306

2

1

K toán thus 1

H thng thông tin k toán 1
Accounting Information System 1

ACC06307

2

1

K toán tài
chInh 2

H tMng thông tin k toán 2
Accounting Information System 2

ACC06308

2

1

H thong
thông tin k
toán 1

Phân tIch báo cáo tài chInh
Financial Statement Analysis

F1NA6309

2

1

10

5

Tn' chon (chon 5 môn)
61.

Tãi chInh hành chinh sr nghip
Finance for Public Sector

ACC06309

2

1

62.

Tài chInh doanh nghip 1 (TA)
Corporate Finance 1

F1NA5304

2

1

63.

K toán hãnh chInh sr nghip
Accounting for Public Sector

ACCO631O

2

1

K toán tâi
chInh 2

STT

Ten mon hoc
(Tieng Vit/Tiêng Anh)

Ma mOn
h9c

Khi ltrçrng
kiên thc
Ly
thuyêt

Thirc
hành

Mon hoc
tnthcl ôn
h9c tiên
quyet*

64.

H thng hoch djnh ngun lirc doanh
nghip
Enterprise Resource Planning System

ACCO63 11

2

1

Nguyen l k
toán

65.

K toán quàn trj can bàn 1 (TA)
Fundamentals of Management
Accounting Part 1 — ACCA F2

ACC05317

2

1

K toán trong
doanh nghip
(TA)

66.

K toán ngân hang
Accounting of Banking

ACC06312

2

1

K toán tâi
chinh 1

67

Quãn 1,2 danh muc dAu tir
Portfolio Management

F1NA631O

2

1

68.

K toán quãn trj can ban 2 (TA)
Fundamentals of Management
Accounting Part 2 — ACCA F2

2

1

Chuyên nganh kim toán

24

12

Bat buôc

16

8

ACCO53 19

K toán quàn
trj can bàn 1
(TA)

69.

K toán tài chInh
Financial Accounting 3

ACC06303

2

1

K toán tãi
chInh 2

70

K toán tãi chInh
Financial Accounting 4

ACC06304

2

1

K toán tài
chInh 3

71.

K toán thus 1
Tax Accounting 1

ACC06305

2

1

K toán tâi
chInh4

72.

K toán thud 2
Tax Accounting 2

ACC06306

2

1

K toán thu I

Phân tIch báo cáo tài chInh
Financial Statement Analysis

F1NA6309

2

1

Kim soát nôi bô
Internal Control

ACC06313

2

1

K toán tâi
chInh 4

Kim toán 2 (TA)
Audit and Assurance 2

ACC05321

2

1

Kim toán 1
(TA)

Kim toán thuc hành
Auditing Practices

ACCO63 14

2

1

Kim toán 2

8

4

2

1

76.

Tir chon (chon 4 môn)
77.

Kim toán hoat dng
Performance Auditing

ACC06315

Kim toán 1

10 5 1

Ten mon hoc
(Tiêng Vitffiêng Anh)

STT

Ma mon
hQc

Khôi lu'ng
kiOn thu'c

Mon hoc
trtrc/ Mon
h9c tiên
quyet*

L
thuyt

Thffc
hành

2

1

K toán tài
chmnh 2
K toán trong
doanh nghip
(TA)

78.

He thng thông tin k toán 1
Accounting Information System I

79.

K toán quàn trj can ban i (TA)
Fundamentals of Management
Accounting Part 1 — ACCA F2

ACC05317

2

1

80.

Tài chInh doanh nghip 1 (TA)
Corporate Finance 1

F1NA5304

2

1

81.

Kim toán nôi bô
.
Internal Audit

ACCO63 16

2

1

Kim toán 1

82.

H thng thông tin k toán 2
Accounting Information System 2

ACC06308

2

1

H thng
thông tin k
toán 1

83.

Tài chInh doanh nghip 2
Corporate finance 2

FINA63 11

2

1

84.

K toán quân trj can bàn 2 (TA)
Fundamentals of Management
Accounting Part 2— ACCA F2

ACCO53 19

2

1

85.

Quãn trj hot dng doanh nghip (TA)
Performance Management— ACCA F5

ACCOS 325

2

1

5

2

2.4
86.

ACC06307

Kiln thác bJ tro
Phucing pháp nghien ct'ru

EDUC61O1

Tirchon

1
4

2

Chon2
87

Thanh toán quc t (TA)
International Payment

F1NA5313

2

1

88.

Ngan hang thrnyng mti
Commercial banking

F1NA63 12

2

1

89

Quàn trj ngân hang thwng mi
Management of Commercial Banking

F1NA6304

2

1

BADM63O6

2

1

6

4

Khài nghip
Entrepreneurship
Thtrc tp vi kbóa lun tot nghiêp
(hoc mOn thay th)
91

Thrc tp t& nghip
Internship

ACCO64O1

4

Tài chinh
doanh nghip
K toán quãn
trj can bàn 1
(TA)

Ten mon hoc
(Tiéng Vit/Tiéng Anh)

STT

92.

KhOa lun ttt nghip
Final Thesis

Ma mon
hQc

Kh6i krçrng
kin thirc
Ly
thuyt

Thrc
hAnh

ACCO66O 1

6

Marketing can ban (TA)
Principles of Marketing

BADM5335

2

1

Lap k hoch kinh doanh
Business Planning

BADM6323

2

1

Mon hoc
tru*cl Mon
hoc tiên
quyet*

Hoc mon h9c thay th Khóa lun t&
nghip
Chuyên ngành ké toán
C/ion 2
93.

Tài chInh doanh nghip 2
Corporate finance 2

FINA63 11

2

1

96.

H thng hoch djnh ngun lirc doanh
nghip
Enterprise Resource Planning System

ACCO63 11

2

1

97.

Marketing can bàn (TA)
Principles of Marketing

BADM5335

2

1

98.

Lap k hoch kinh doanh
Business Planning

BADM6323

2

1

96,5

39,5

Tài chInh
doanh nghip

Chuyên nganh kim toãn
C/ion 2

T1ng cong

Nguyen l k
toán

IX. Ké hoch giãng d3y (dir kién)

STT

1.

MA MON
HOC

Khi krqng
kiên thfrc (LT,
TH, Tii h9c)

P0L11304

3 (3,0,6)

Tin hpc di cilang

COMP63O1

3 (2,1,5)

Nhp mon tin hoc

ITEC6301

3 (2,1,5)

MON HOC

Trit hoc Mac - Lenin
C/ion 1 trong 2

2.

Ghi chü

MA MON
HOC

Khi hrng
kien tht'rc (LT,
TH, Tr hQc)

Kinh t Vi mô 1 (TA)

EC0N5302

3 (3,0,6)

Kinh t Vi mô 1 (TA)

EC0N5303

3 (3,0,6)

Quãn trj hoc

BADM6321

3 (3,0,6)

Djnhhuâng ngh nghip và k5' näng
hoc tap

EDUC63O1

3 (3,0,6)

4.

Ting anh nâng cao 1

GENG 1339

3(2,1,5)

5.

Ting anh nâng cao 2

GENG134O

3(2,1,5)

STT

MON HQC

Ghi chñ

ChQn 1 trong 4

C/ion 1 trong 2
1.

3 (3,0,6)

Pháp 1ut dii clxong

GLAW63OI

3 (3,0,6)

L 1un nhà nirâc và pháp luât

BLAW63O1

3 (3,0,6)

Giái tIch

MATH63OI

3 (2,1,5)

Dai s tuyn tInh

MATH63O2

3 (2,1,5)

Thng ké frng diing

BADM63O2

3 (2,1,5)

Xác suit và thng kê

MATH63O3

3 (2,1,5)

3.

Ting anh nâng cao 3

GENG1341

3 (2,1,5)

4.

Ting anh nâng cao 4

GENG1342

3 (2,1,5)

5.

Giáo d1ic th chat 1

PEDUO2O1

1.5 (0,1.5,1.5)

6.

GDQP vâ AN: Thr?ing Mi QP và AN
cua Dang Cong san Viçt Nam

DEDUO3O1

3 (3,0,6)

GDQP và AN: Cong tác qu6c phong
va an ninh

DEDUO2O2

2 (2,0,4)

8.

GDQP và AN: Quân si chung

DEDUO 103

1 (0,1,1)

9.

GDQPva N: KS thut chMn du b
brnh va chien thuat

DEDUO2O4

2 (0,2,2)

1.

Giáoducthcht2

2.

Nguyen 1 k toán (TA)

ACCOS3O1

3 (2,1,5)

3.

TMng Anh nâng cao 5

GENG 1343

3 (2,1,5)

TMn t vâ Ngan hang

F1NA6307

3 (2,1,5)

Thj tnrng tãi chInh

F1NA6308

3 (2,1,5)

C/ion 1 trong 4
2.

1.5 (0,1.5,1.5)

Chn 1 trong 2
4.
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STT

MON HOC

MA MON
HOC

Khi krqng
kiên thtc (LT,
TH,Ttr hoc)

Ghi chü

.............................................................................

2.

Ké toafl tài chInh 1

Ac'c'O3O I

S 2,I,5)

K toán trong doanh nghip (TA)

ACC05302

3 (3,0,6)

Luât kinh doanh

GLAW63O2

3 (3,0,6)

Luât lao dng

BLAW63O2

3 (3,0,6)

P0L11205

2 (2,0,4)

C'hQn 1 trong 2
3.

4.

Kinh t chInh tn Mac Lenin

5.

Phiiong pháp nghien ci'ru

EDUC61O1

1(1,0,2)

6.

Ting anh nâng cao 6

GENG1344

3 (2,1,5)

7.

TingAnhnângcao7

GENGIS4S

3(2.1.5)

ACC06302

3(2,1,5)

P0L11206

2 (2,0,4)

Tin h9c irng ding

C0MP6302

3 (2,1,5)

Truy vn dU 1iu

ITEC6302

3 (2,1,5)

Phân tIch dU lieu

ITEC6303

3 (2,1,5)

Tài chInh hành chInh sir nghip

ACC06309

3 (2,1,5)

K toán quãn tn can ban 1 (TA)

ACC05317

3 (2,1,5)

5.

Ting anh nâng cao 8

GENG1346

3 (2,1,5)

6.

Ting anh nâng cao 9

GENG1347

3 (2,1,5)

ACC06302

3 (2,1,5)

P0L11206

2 (2,0,4)

Tin h9c rng diing

C0MP6302

3 (2,1,5)

Truy vn dU lieu

ITEC6302

3 (2,1,5)

Phân tIch dfr lieu

ITEC6303

3 (2,1,5)

ACC06307

3 (2,1,5)

ChuyCn ngành Ké toán
1.

KtoántàichInh2

2.

ChU nghia xä hôi khoa hoc
C/ion 1

Chon 1
4.

Chuyên nganh Kiém toán
1.

Ké toán tài chInh 2

2.

Chü nghia xã hQi khoa hçc
C/ion 1

Chon 1
4.
H thông thông tin kê toán I
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MA MON
HOC

Kh6i 1trng
kiën thrc (LT,
TH, Tu h9c)

K toán quãn trj can ban i (TA)

ACC05317

3 (2,1,5)

5.

Ting anh nâng cao 8

GENG 1346

3 (2,1,5)

6.

Ting anh nâng cao 9

GENG 1347

3 (2,1,5)

STT

MON HQC

-S

i

5 1

S

-• :'

I

—.

•-:'-'-'

Sc

•S

Ghi chü

iS.•

Chuyên nganh K toán
1.

K toán tài chInh 3

ACC06303

3 (2,1,5)

K toãn hành chInh sr nghip

ACCO631O

3 (2,1,5)

K toán quàn trj can bàn 2 (TA)

ACC05319

3 (2,1,5)

Ting Anh nâng cao 10

GENG1348

3 (2,1,5)

ACC06303

3 (2,1,5)

H thng thông tin k toán 2

ACC06316

3 (2,1,5)

K toán quän trj can bàn 2 (TA)

ACC05319

3 (2,1,5)

Ting Anh náng cao 10

GENG1348

3 (2,1,5)

P0L11207

2 (2,0,4)

Chon 1
2.

3.

Chuyên ngành Kim toán
1.

K toán tài chInh 3
Chon 1

2.

3.

Chuyên ngành K toán
1.

Ljch scr Dang CQng san VietNam

2.

K toán tâi chfnh 4

ACC06304

3 (2,1,5)

3.

H thing thông tin k toán 1

ACC06307

3 (2,1,5)

4.

K toán tài chInh quc t 1 (TA)

ACC05305

3 (2,1,5)

Quán 1 danh muc du tu

FINA631O

3 (2,1,5)

Tài chInh doanh nghip 1 (TA)

F1NA5304

3 (2,1,5)

H th6ng hoch djnh ngun 1c doanh
nghiçp

ACCO63 11

3 (2,1 5)

BADM63O6

3 (2,1,5)

F1NA6312

3 (2,1,5)

P0L11207

2 (2,0,4)

ACC06304

3 (2,1,5)

Chon 1
5

Ch9nl
6.

Khài nghip
Ngan hang thwmg mi

Chuyên ngành Kim than
1.

Ljch sCr Dâng Cong san Viêt Nam

2.

K toán tài chInh 4
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MA MON
HOC

Khi lirçnig
kiên thc (LT,
TH, Tir hQc)

ACC05305

3 (2,1,5)

Quãn trj hot dng doanh nghip (TA)

ACC05325

3 (2,1,5)

Tãi chInh doanh nghip 1 (TA)

F1NA5304

3(2,1,5)

BADM63O6

3 (2,1,5)

Ngan hang thi.iang mai

F1NA6312

3 (2,1,5)

1.

Tu trông H Chi Minh

P0L11208

2 (1.5,0.5,3.5)

2.

K toán thud 1

ACC06305

3 (2,1,5)

3.

Kim toán 1 (TA)

ACC05307

3 (2,1,5)

4.

K toán tài chInh quc t 2 (TA)

ACC05306

3 (2,1,5)

5.

Phân tIch báo cáo tài chInh

F1NA6309

3 (2,1,5)

Quan trj ngân hang thrang mi

F1NA6304

3 (2,1,5)

Thanh toán quc t (TA)

F1NA5313

3 (2,1,5)

STT
3.

MON HQC
K toán tài chmnh quc t I (TA)

Ghi chü

Ch9n 1
4.

Chpn 1
5.

KhOi nghip

Chon 1
6.

Chuyên ngành K toán
1.

Ktoánthu2

ACC06306

3(2,1,5)

2.

H thng thông tin k toán 2

ACC06308

3(2,1,5)

3.

K toán ngân hang

ACC06312

3 (2,1,5)

Chuyên ngành Kim toán
1.

K toán thu 2

ACC06306

3 (2,1,5)

2.

Kim toán 2 (TA)

ACC05321

3 (2,1,5)

Kim toán nôi bô

ACC06316

3 (2,1,5)

Tài chInh doanh nghip 2

FINA6311

3 (2,1,5)

Kim toán hot dng

ACCO63 15

3 (2,1,5)

ACCO64O1

4 (0,4,4)

Ch9n 1

Chuyên nganh K toán
1.

Thirc tp t& nghip

Chuyên ngành Kim toán
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MON HOC

STT

MA MON
HOC

Khi krçnig
kin thirc (LT,
TH, Tr h9c)

1.

Thirc tp tt nghip

ACCO64O1

4 (0,4,4)

2.

Kimtoãnthirchành

ACC06314

3(2,1,5)

3.

Kim soát nôi bô

ACC06313

3 (2.1.5)

ACCO66O1

6(6,0,12)

Tài chInh doanh nghip 2

FINA6311

3(2,1,5)

Lp k hoach kinh doanh
Marketing can ban (TA)

BADM6323

3(2,1,5)

BADM5335

3(2,1,5)

ACC06601

6(6,0,12)

H th6ng ho?ch djnh ngun 1irc doanh
nghip

ACCO6311

3(2,1,5)

Lp k hoach kinh doanh

BADM6323

3(2,1,5)

Marketing can bàn (TA)

BADM5335

3(2,1,5)

Ghi chü

('liii 'i ngânli Ké toan
Khóa luan t& nghip
Hoc chQn hçc 02 mon thay th
1.

Chuyên nganh Kim toán
Khóa luan t& nghip
Hoác ch9n h9c 02 mon thay th
1

X.

Ma trn các mon hçc Va k5 nàng Phu lyc 1)

XI. Hiró'ng dn thirc hin chirong trInh (Phy lyc 2)
XII. Mo tã mOn hoc
Mon hoc: Trit hoc Mac — Lenin
Ma mon h9c: P0L11304

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tâ torn tat: Trit h9c Mác-Lênin là mt trong ba b phn cu thành cüa Chü nghTa
Mác-Lênin — mon h9c bt buc trong chuang trInh dao to cüa khi di h9c trong ca nuâc.
Trit h9c Mác-Lénin là nhüng nguyen i trit hçc Co bàn do C.Mác, Ph.Angghen và
V.I.Lênin vit nén trén co s& k thüa sang to và phát trin tinh hoa trit hoc nhàn 1oi, tng
kt thirc tin và trI tu thii dai; là th giâi quan duy 4t khoa h9c và phuong pháp lun bin
chüng, cách mang; là nhung quy luât chung nht cña sr 4n dng và phát frin cüa th giâi
nói chung và sir vn dng va phát trin cüa xã hi nOi rieng.
nghia — phucmg pháp lun sâu sc duçirc ri1it ra tIr vic nghiên ciru Trit h9c Mac1715 1"1"

Lenin có giá tn djnh huó'ng dñng dn cho mi hot dng nhn thirc và thrc tin cüa con
ngrôi.

Mon hoc: Kinh t chInh tn Mac — Lenin
Ma mon hoc: P0L11205

SO tin chi: 2

Diu kin tién quyt: Không
Mo ta tOrn tat: Ni dung chiiang trInh gm 6 chrnng: Trong do, chwing 1 bàn ye dôi
tuçng, phuang pháp nghiên ciru và chOc näng cüa kinh t chInh trj Mac - Lenin. Tü chuang
2 dn chixcing 6 trinh bay ni dung ct lOi cüa kinh t chinh trj Mac - Lenin theo mic tiêu
cüa mOn h9c. Cii th cac vn d nhu: Hang hóa, thj tru&ng và vai trO cüa các chü th trong
nn kinh t thj tri.iông; San xut giá tn thng dii trong nn kinh t thj tnr&ng; Canh tranh và
dc quyn trong nn kinh t thj trumg; Kinh t thj tnu&ng djnh huâng xä hi chü nghia và
các quan h lçii Ich kinh t a Vit Nam; Cong nghip hóa, hin di hóa và hi nhap kinh tê
quc t cüa Vit Nam.

Mon h9c: Chü nghia xã hi khoa h9c
Ma mon hoc: P0L11206

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt: Trit h9c Mac — Lenin, Kinh t chInh frj Mac — Lenin
MO ta torn tat: Mon h9c chü nghia xa hi khoa h9c là rnt trong ba b phn hçip thành
cia chñ nghia Mac — Lenin, là kt qua cüa sir 4n ding th giâi quan, phiicmg pháp lun triêt
h9c Mac — Lenin và nhctng hçc thuyt cüa kinh t chInh trj Mac - Lenin vào vic nghiên ciru
quy 1ut tt yu cüa sir ra di hInh thai kinh t xa hi cong san chü nghia; nhUng vn dé chInh
frj - xã hti có tInh quy 1ut trong tin trInh cách mng xà hi chü nghTa trên th giai và trong
dâi sng hin thrc a Vit Nam hin nay.

Mon hQc: L1ch sfr Dãng Cong san Vit Nam
Ma mon hoc: P0L11207

S6 tin chi: 2

Diu kin tiên quyt: Chñ nghia xã hi khoa h9c
Mo ta tOrn tat: Mon hoc trang bj cho sinh viên sir hiu bit v d6i tirçmg, mi1c dIch,
nhim vi, phiicing pháp nghiên cüu, h9c tp mon Ljch sü Dáng Cong san Vit Narn và nhüng
kin thüc ccy ban, c& lOi, he thng v sir ra däi cia Dàng (1920 - 1930), qua trInh Dâng lânh
do cuc du tranh giành chInh quyn (1930 - 1945), lãnh dao hai cuc kháng chidn chng
18 I 5 1

thirc dan Pháp và d quc M' xâm 1uçc, hoàn thành giài phóng dan tc, thông nhât dat nuc
(1945-1975), länh dao cà nthc qua d len chü nghia xâ hi và tiên hành cong cuc dOi mri
(1975-2018). Qua do khng dinh các thành công, nêu len các han chê, tong kêt nhng kinh
nghim v sr lath dao cách mng cüa Dàng d giüp ngui h9c nâng cao nhn thüc, niêm tin
di vâi Dàng và khã näng vn ding kin thüc dà h9c vào thirc tin cong tác, gop phn xây
dirng va báo v T quc Vit Nam xã hii chü nghTa.

Mon h9c: Tr tirthig Ho ChI Minh
Ma mOn hoc: P0L11208

So tin chi: 2

Diu kin tiên quyt: Chñ nghia xã hi khoa h9c
Mo tá torn t.t: Mon hoc tu tt.thng H Chi Minh duçic tO churc giàng day cho sinh viên
näm thir hai cüa chucing trinh dào tao Dai hoc. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhing kin
thirc v ni dung quan dim ci:ia Hi CbI Minh v nhüng vn d co bàn cüa each mang Vit
Nam; V& Dãng Cong san va nha nuâc Vit Nam; V dai doàn kt dan tc và doàn kt quc
t; V van hóa, dao di'rc, con ngui, trong do ni dung c& lOi là dc 1p dan tc g.n lien vâi
chü nghia xã hOi.
Qua mon hoc nay sinh viên duçc nàng cao bàn lTnh chInh tr, yêu cuâc, trung thành
vâi muc tiêu, 1 tu&ng dc 1p dan tc gn 1in chü nghTa xã hi; thy duçic trách nhim cüa
bàn than trong vic hçc tip, rèn 1uyn d gop ph.n và xây drng và báo v T quc.

Mon hoc: Kinh t vi mô 1
Ma mon hoc: EC0N5302

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tâ tOrn tt: Trong nn kinh th k hoach hoá tp trung, các quyt djnh v phân b
ngun hrc duçrc các nhà hoach dinh tir Trung irong dua ra. Ngucc la, trong nén kinh tê thj
trtthng, các ngun lirc &rçlc phàn b thông qua co ch giá cã. Trong nn kinh t thi. truirng,
các quyt djnh lien quan dn tiêu dung và san xut d&u dugc phi tp trung hoá: các h gia
dInh tr quyt djnh v vic phài lam bao nhiéu va tiêu dung cái gI; trong khi do các doanh
nghip tij quyt djnh phài san xuAt cái gI, bao nhiêu và san xut nhu th nào.
Ni dung mOn h9c nay gm có bn phn chinh.
Trong phn dAu së giâi thiu rnô hinh cung, cu don giàn và hoat d,ng cun thj tru1ng.
Ngoài ra, khái nirn thng dir tiêu dung, thtng dir san xut ciing se dirçc giâi thiu và dung
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d phân tIch tác dông cüa chInh sách kim soát giá, chInh sách thuê và trq cp cCia chInh phü.
Phn thir hai cüa mon h9c nghiên ciru v 1 thuyt 1ira ch9n cña ngi1i tiêu dung và tr
nMng nguyen tc co bàn trong viêc ti uu hoá hành vi cüa ngithi tiêu dñng së xây drng dng
thüc cüa dithng cu thj tru0ng.
Phn th'r ba nghiên c&u v hành vi cüa doanh nghip theo mt trInh tir logic tir l
thuyt san xut dn l thuyt chi phi và nguyen tc t& da hoá l?i nhun. Cui c'ing là xây
drng dithng cung cüa doanh nghip và du&ng cung thj tnthng trong mt ngành cnh tranh.
Phn thir tis cüa mon h9c se trmnh bay các mO hinh v Dc quyên, dc quyên nhóm và
cnh tranh dc quyn d hoàn chinh vic nghiên cru các cu true thj trumg san phâm.

MOn hoc: Kinh t vi mô 1
Ma mOn hoc: EC0N5303

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
MO tã torn tt: Vâi nhüng kin thurc Co bàn v Kinh t hçc vi mO duçic cung cap trong
mon h9c nay, sinh viên có th hiu duqc nghia cüa các chi tiêu kinh t vl mô co bàn (thu
GDP, GM, CPI, tc do tang truâng kinh t, tr l lm phát,...), cách thrc hInh thành lãi suât
trén thj tnthng tin t, cling nhu vic ngãn hang trung uong dling lãi suit chit khâu, dr trfr
bt buOc và hot dng nghip vi thj trithng mi thu là các cOng c11 lam thay dôi cung tiên
trong nn kinh t. Ngoài ra, sith viên con có th phân bit ducic sr khác nhau gicra các khái
nirn mt giá - len giá, nâng giá - phá giá cüa mt dng tin và giài thIch duçic sr hInh thành
t giá hi doái tren thj tnthng ngoai té va cách ma chInh phü có th can thip vào thj tru&ng
ngoi t trong t1rng co ch t' giá hi doái.
Trén eq s& nm bAt san luçing can b.ng duqc xác djnh nhu th nào trong mô hInh so than
cia Keynes, kt hçip vâi cac kin thirc trong thj tnr?rng tin t và thj truOng ngoi t, sinh
viên së duçrc giâi thiu rnO hInh IS-LM, mô hInh tng cung- tng cu d có th hiu duçic
khi chInh phi thuc hiên chInh sách tin tê và chInh sách tài khóa thI san luçing quôc gia, lrn
phát và tht nghiêp bi ânh huing nhu th nào. Cui cling, cling thông qua mô hinh tng cungtng cu, sinh vien có th giái thich duçic mi quan h gii:ta lam phát và thAt nghip trong
ngAn hn và dài han.

Mon hoc: Quãn tn hoc
Ma s mon hoc: BADM6321

S tin chi: 3
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Diu kin tiên quyêt:
Mo tá torn t.t: Mon Quan iii h9c là mon h9c nn tang cüa ngành Quàn trj kinh doanh,
së dixoc hoc du tiên trong chinng trInh, giüp sinh vién có các kin thüc cOt lOi ye quãn frj.
Trén ca so nn tang cüa quàn tn h9c, sinh viên sê h9c các mOn h9c nhtx: Quãn trj nhân hrc,
Quãn tn marketing, Quan fri du an, Quãn fri chin liroc, và rt nhiu các mon h9c ngành và
chuyên ngành khác.

Mon h9c: Djnh hiró'ng ngh nghip và k nàng h9c tp
Ma mOn hoc: EDUC63O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
MO ta torn tt: Mon h9c cung cp cho sinh viên nhCtng kin thOc co bàn v djnh hrOng
ngh nghip và các k5 näng cn thit d h9c tp hiu qua a bc h9c dti h9c. Ci th& mOn h9c
giüp sinh viên dánh giá sr phü hcip cia bàn than và ngh nghip, hiu và rèn 1uyn nhftng t
chit c.n thit d thành cOng trong ngh nghip, dng thai ch9n lra thing dn miic tiêu hQc
tip, cling nhu các mon h9c trong chi.rong trinh dào to d có duqc ngh nghip phü hçrp. Ben
cnh do, mon h9c trang bj cho sinh viên nhttng k5 nàng quan trong d giiip sinh viên h9c tot
trong môi truOng h9c thut 0 bc di h9c, bao gOm các k5 nãng mm, cling nhtr các k5 nãng
lien quan dn h9c thi4t và nghiên thu khoa h9c, mtt hot dng bt butc cia SV tham gia
h9c tp ti chuang trinh dào to Chit lucmg cao cia ThrOng DH MO TPHCM.

Mon hçc: Pháp 1ut d3i cuo'ng
Ma mon hoc: GLAW63O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn ttt: Mon h9c trInh bay nhüng ni dung co bàn v nhà nuOc và pháp lust,
bao gm:
Ngun gc, bàn chit, däc dim cia nhà nuOc, kiu nhà nuOc, hinh thic nba mrOc và
khái quát v cu tthc cia b may nhà rnrOc, chic nàng cia các co quan nhà nuOc trong b
may Nhà nuOc Vit Nam.
Ngun gc, bàn chat, dc dim cia pháp 1ut, kiu pháp 1ut, hInh thic pháp 1ut, quy
phm pháp 1ut, quan h pháp 1ut, thic và thirc hin pháp luat, vi ph?m pháp 1ut, trách
thim pháp 1.
GiOi thiu các ni dung ca bàn v h thng pháp 1i4t và các ngành Iut trong h thng

pháp Iut Vit Nam: Lut Hành chInh, Lut t tiring hành chInh, Lut HInh sir, Lut T tilng
hInh six, Lut Dan six, Lut T tung dan sir, Lut Lao dng, Lut Hon nhân và gia dinh và
Pháp lut v phông chng tham nhflng.
Pháp luât dai cuo'ng1à mOn h9c bt buc trong khi kin thüc giáo diic dai cumg tai
Tmng Dai hc Mi Thành ph H ChI Minh dành cho sinh viên näm thir nhât. Mon hc
diiçic thit k gm 03 tin chi, trong do có 03 tin chi 1 thuyêt (vi tOng sO tiêt là 45 tit).

Mon h9c: L Iun Nhà ntro'c và pháp Iut
Ma mOn hoc: BLAW63O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tt: Mon h9c trang bj cho sinh viên nhng l thuyt v ngun gc, bàn chat
và kiu nhà nithc; chüc näng, hInh thüc và b may nhà nuâc; nguOn gôc, bàn chat và kiêu
pháp 1ut; chrc nang va hinh thirc cña pháp lut; quy pham pháp luat; quan h pháp lust;
thirc pháp lut; thirc hin và áp ding pháp luat; vi pharn pháp lust và trách nhim pháp I).
L lun Nba nuOc và pháp lust là mOn h9c hra chn trong khi kin thirc giáo di1c dai
ci.xang dào to Cu nhân ngành Lut h9c và ngành Lutkinh t tai Tnthng Dai hc Ma Thành
ph H Chi Minh. Mon hçc thrçic thit k gm 3 tIn chi, vai tng s là 45 tiêt l thuyêt.

Mon hoc: Giãi tIch
Ma mon hoc: MATH63O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon h9c dixçc t chrc giàng day trong näm thu nht ci:ia chrnmg trinh
dào tao Dai h9c. Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhUng kin thuc v ham sé, do ham,
urng ding cüa dao ham, tIch phãn, 1rng diing cuia tIch phân, phixong trInh vi phãn, chui và
ham nhiu bin s.
Mon hc nay rèn luyn cho sinh viên k$ nãng tng hcip, phân tich, suy Iun và giái
quyt vn d.

Mon hoc: Dai s tuyén tInh
Ma mon hoc: MATH63O2

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tá torn tat: Mon h9c nay duçic t chirc giãng day cho sinh viên närn thu nht cüa
-

chuong trInh dào to Di h9c. Mon h9c trang b cho sinh viên nhüng kin thi'rc ye: Ma trn,
Dinh thüc,

He

phixang trInh tuyn tInh, Không gian vécto, Giá trj riêng, vecto riêng, chéo

hóa ma trn, dang toàn phrang và mit s üng dimg thrc t.
Qua mon hQc nay rèn luyn cho sinh viên k näng tng hcrp, phân tIch, suy 1un và
giâi quyt vn d.

Mon h9c: Thông kê ü'ng dtjng
Ma so mon hoc: BADM63O2

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tt:Môn h9c Thng ké ñng dpng là mon h9c co sâ. Mic dIch cüa mon h9c
là trang bj cho sinh viên kin thirc và k näng v irng d%lng thng ké trong các linh vrc chuyén
ngành: Quãn trj kinh doanh, k toán, tâi chInh ngân hang và kinh t. Sinh viên sê duçc cung
cp các kin thüc co bàn v thng kê mô ta và thng kê suy din nhii: ixâc hxcing, kim djnh
giã thuyt thng ké, tlxcmg quan, hii quy tuyn tInh don giãn, phuong pháp phân tIch tAng
tnxâng và chi s& bitt cách thirc hin mt cuc diu tra thng kê và vit và trinh bay báo cáo
phân tIch thng kê.

Mon h9c: Xác sut và thng kê
Ma mon hoc: MATH63O3

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tA torn tat: Mon h9c nay thuc phn kin thüc nên tAng, CO vai trô cung cap kiên
thIrc co bàn v xác suit va thng kê lam co sâ cho cac mOn chuyên ngành và có th vn ding
trong cuc sng. Ni dung mOn h9c gRri thiu các kin thirc Ca bàn v 1 thuyt xác sut và
thng ké ing ding bao gm: xác suit, 1ut phân phi xác sut cAa bin ngu nhiên, thng ké
mô tã,I thuyt mu, trOc luçmg tham s, kim djnh giâ thuyt và hi qui tuyn tInh don, và
phn mm xir 1 thng ké R i mirc d co bàn.

Mon hçc: Tin hQc di crong
Ma mOn hoc: COMP63O1

S tin chi: 3

Diu kiin tiên quyt:
Mo tA torn t.t: Mon Tin h9c di cuong thuc khi kin thüc giáo dic dai cuong trong
chuong trinh dào to cAa các ngành, trr các ngành Khoa h9c may tinh, Cong ngh thông tin,
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H thng thông tin quán l.
Mon Tin h9c dii cilong cung cp cho sinh viên không chuyên các ngành Cong ngh
thông tin nhüng kin thic co bàn v Cong ngh thông tin dng th?i trang bj các k5 nãng Co.
bn trong sir ding may vi tInh, sr diing CáC phn mm ing ding thông diing trong van phông,
có näng inc lam viêc dc lap, có do düc và trách nhim trong sir dung Cong ngh thông tin.
Sinh viên h9c và dat mon Tin h9c dai c11ong së dat Chun k5 nãng sir diing Cong ngh
thông tin co bàn theo Thông Pr si 03/2014 cüa B Thông tin và Truyn thông quy djnh
Chun k nãng sü dung Cong ngh thông tin áp ding di véci CO quan, to chirc, cá nhân tham
gia tri.rc tip hoäc có lien quan dn hoat dng dánh giá k5 nãng si:r ding Cong ngh thông tin.

Mon h9c: Nhp mon tin hQc
Ma mon hoc: ITEC6301

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: không
Mo tã torn tat: Nhp mon Tin h9c là mon hc du tiên cüa chirong trInh dào tao Dai
h9c kMi ngành Cong ngh thông tin (CNTT).
Mon h9c trang bj cho sinh viên Cal nhIn tng quát v ngành h9c, khái quát v ljch sfr
phát trin và hInh thành cUa khi ngành CNTT, các kin thirC co bàn v tin h9c co sY niur:
cu trüc và hoat dng cüa may vi tInh, biu din dfr lieu trong may tInh, CaC h dm thông
ding, khái niêm h diu hành, mng may tInh co bàn.
Mon h9c cung cp kin thiTrc lam nn tang cho sinh viOn sü diing tt phn mm tin h9c
van phông (soan thão van bàn, xir 1 bàn tInh, soan thào trInh din). Ben canh do mon h9c
Cüng giâi thiu khái quát cáC ngh nghip có lien quan khi ngành CNTT ti sinh viên.

Mon h9c: Tin hçc frng ding
Ma mon hoc: C0MP6302

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt: không
Mo ta torn tt: Mon h9c Tin h9c Ung ding trang bj cho sinh viên các kin thi.rc co bàn
v co so dit lieu, hiu duGc nghia và vai trj cüa co sO dt lieu, kin thirc ye CO SO dir lieu
quan h, sir ding duçic h quàn ti-j co sO dir lieu quan h Microsoft Access mirc d can bàn
d t?o co sO dir 1iu, truy vn dir 1iu, tao giao din nguOi dung và tao báo cáo.
Sinh viên h9c va dt mon hçc Tin hçc iirng ding sê dat yêu CAU cua Mo dun k nang
10 (Ma 11110: Si:r ding h quàn trj co sO dir lieu) theo thông tr s 03/2014 cira B Thông tin
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và Truyn thông quy djnh Chun k näng sir ding CNTT áp ding dôi vOi Ca quan, to chirc,
cá nhân tham gia trirc tip hoc có lien quan dn hot dng dánh giá k näng si:r ding CNTT.

Mon h9c: Truy van dfr 1iu
Ma mon hoc: ITEC63O2

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: KhOng
Mo tà torn tat: Mon h9c nay trang bj cho sinh viOn các kin thi'rc ca bàn v Ca s d
lieu (CSDL), gii.ip sinh viên hiu dixqc nghTa và vai trO cüa Ca sâ dü lieu, kin thrc ye ca
si dti lieu quan h, ngôn ngü truy v.n dü lieu SQL. Dc bit, sinh viên hiu cách thit k mô
hInh luu trCt dü 1iu cho üng dung, bit van dung kin thrc v co sâ dü lieu d thao tác, truy
vn dü lieu trén môt ca so d lieu có san.

Mon hoc: Phân tIch dfr lieu
Ma mon hoc: ITEC63O3

S tin chi: 3

Diu kin tiOn quyt: Không
Mo ta torn tat: Mon h9c cung cp cho sinh viên các phuang pháp trirc quan hoá dCt
1iu dira tren dü lieu có cu trüc và phi cu trüc giüp h trçY vic phãn tIch, khai thác dit 1iu
hiu qua, kinh t, dc bit là trên dU lieu iOn. Mon h9c cüng cung cp các phiiang pháp phân
tIch dt lieu tp dii lieu iOn d düa ra dra doán, h trg ra quyt djnh trên thông tin dii lieu
mOi ph1ic vi giái quyt các vn d trong kinh t - kinh doanh.

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 1
Ma mon h9c: GENG1339

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo ta torn tAt: Mon Ting Anh Nâng Cao 1 là mon h9c du tiên trong chuang trinh
ting Anh nãng cao, giüp sinh viên dt chun nãng lirc ngôn ngii du ra B 1 — trmnh d trung
cap. Mon h9c cung cp cho sinh viên kin thüc, k5' näng Ting Anh 0 trinh d tiôn trung cap,

vOi ni dung gm nhiing kin thüc ph quát v th giOi.

Mon hçc: Tiêng Anh nâng cao 2
Ma mon hoc: GENG134O

s6 tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
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Mo tã torn tt: Day là h9c phn thu 2 trong chiing trInh ting Anh nâng cao dành cho
sinh viên không chuyên ngü. Ni dung mon hçc nhm trang bj kin thuc co bàn v ngôn ngü
(ngU pháp va tir vrng) và phát trin 4 kS nãng (nghe, nói, d9c và vit) d sinh viên có th tr
gii thiu v mInh và giao tip bng ting Anh trong các tinh hung thông thithng. H9c phn
ducic tang cràng tit h9c qua mang (online) nhm nâng cao tInh tr h9c cüa sinh viên.
Mon h9c: Ting Anh nâng cao 3
Ma mon hoc: GENG1341

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tt: Day là h9c phn thr 3 cp d nâng cao trong chrcrng trInh ting Anh
tng quát khOng chuyên. Ni dung mon hoc nhm trang bj kin thirc co bàn ye ngôn ngü
(ngCt pháp và tr virng), phát trin 4 k nang (nghe, nói, dcc và vit), sir ding tiêng Anh trong
các tinh hung dOn thirc và phát trin tr duy phãn bin (critical thinking). Hc phn bao gôm
thOni hrçmg len lap và tr hc qua mang.

Mon hoc: Ting Anh nâng cao 4
Ma mon hoc: GENG 1342

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt:
Mo ta torn tat: Day là hoc phn thu 4 cp d nâng cao trong chuong trInh tiêng Anh
tng quát không chuyên dânh cho sinh viên dã hoàn thành mon Ting Anh nâng cao 3. Ni
dung mon hc nhim trang bi kin thIrc cci bàn v ngôn ngu (ngu pháp và tr vrng), phát triên
4 k näng (nghe, nói, dc và vit), s't'r ding ting Anh trong các tinh hung dOni thirc và phát
trin ti.r duy phãn biên (critical thinking). Hc ph.n bao gm thOni lucmg len lap và tr hc qua
mng.

Mon hoc: Ting Anh nâng cao 5
Ma s mOn hoc: GENG1343

S tIn chi: 3

Diu kin tiên quyt:
MO ta torn tt: Dày là hoc phn thu 5 cp dO nâng cao trong chi.rang trinh tikg Anh
tng quát khOng chuyén dành cho sinh vién khoa Dào tao Dc bit. Ni dung mOn hc nhäm
trang bj kin thuc v ngôn ngü (ngU pháp và tOn vrng), phát trin 4 k5 näng (nghe, nói, dc
và vit), sir dicing ting Anh trong các tinh hung dOni thrc và phát trin tu duy phàn bin
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(critical thinking) trInh d trung cp. H9c phn bao gm thai hrçmg len Rrp và tr h9c qua
mng.

Mon hçc: Ting Anh nâng cao 6
Ma s mon hoc: GENG1344

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tá torn tat: Day là h9c phn thu 6 cp d nâng cao trong chuang trInh ting Anh
tng quát. Ni dung mon h9c nh.m trang bj kin thrc nãng cao v ngôn ngtt (ngü pháp và
tr virng) và phát trin 4 k9 näng (nghe, nói, doc và vit) d sinh viên cO th tir giâi thiu ye
mInh và giao tip vâi ban be, thuyt trInh các d& tài v ngh thut, báo chI, khoa h9c, xã hi,
k thuât, và kinh t bang ting Anh trong các tInh hung. Hoc phAn duçc tang cix?ing tiêt h9c
qua mang (online) nhm nàng cao tInh tir hçc ca sinh viên.
Mon h9c: Ting Anh nâng cao 7
Ma s mOn hoc: GENG1345

S tin chi: 3

Diéu kin tiên quyêt:
Mo tâ torn tat: Day là h9c phn thir 7 cp d nãng cao trong chucing trInh ting Anh
tng quát không chuyên dành cho sinh viên khoa Dào to Dc bit. Ni dung mon h9c nhäm
trang bj kin thirc Co bàn v ngôn ngü (ngü pháp và tü vrng), phát trin 4 k5 näng (nghe,
nói, d9c và vit), sr dmg ting Anh trong các tInh hung dii sng thirc t và phát triên tu
duy phãn bin (critical thinking). Hçc phn bao gm th?ñ lucmg len Rip và tir h9c qua mng
(online)

Mon hçc: Ting Anh nâng cao 8
Ma s mOn hoc: GENG1346

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo ta torn tt: Day là h9c phn thu 8 cp d nâng cao trong chuong trInh ting Anh
tng quát không chuyên dành cho sinh vién khoa Dào tao Dtc bit. Ni dung mon h9c nhäm
trang bj kin thuc Co bàn v ngôn ngü (ngU pháp và tir vrng), phát trin 4 k5 nàng (nghe,
nói, doc va vit), sü dmg ting Anh trong các tmnh hung d?i sng thrc té và phát triên t.r
duy phàn bin (critical thinking). H9c phn bao gm th&i luçxng len lOp và tr h9c qua mang
(online).
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Mon hoc: Ting Anh nãng cao 9
Ma s mOn hoc: GENG 1347

S tin chi: 3

Diêu kiin tiên quyêt:
MO ta torn tat: Dày là h9c phn thu 9 cp d nâng cao trong chuong trInh ting Anh
tng quát khOng chuyên dành cho sinh viên khoa Dào tao D.c bit. Ni dung mOn hçc nhm
trang bj kin thrc co bàn v ngôn ngü (ngU pháp và tr vrng), phát trin 4 k näng (nghe,
nói, d9c và vit), si'r ding ting Anh trong các tInh hung dèi song thirc t và phát trién tu
duy phán biên (critical thinking). H9c phn bao gm thai hxcing len lap và tr h9c qua mng
(online).

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 10
Ma s mon hoc: GENG1348

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
MO tá tOrn tAt: Day là h9c phn thir 10 cp d nâng cao trong chirong trInh ting Anh
tng quát không chuyên dành cho sink viên khoa Dào to Dc bit. Ni dung mon h9c nhäm
trang bj kin thirc co bàn v ngôn ngu (ngi:t pháp và tr virng), phát trin 4 k5 nang (nghe,
nói, d9c và vit), sir dung ting Anh trong các tinh hung dai sOng thrc té và phát triên tr
duy phãn bin (critical thinking). H9c phn bao gm thai lugng len lOp và tr h9c qua mang
(online).

Mon hoc: Giáo duc th chat 1
Ma mon hoc: PEDUO2O1

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt: Không
MO tã torn tAt: Mon hoc Giáo due th chit 1 thuc khi kin thiirc giáo diic dai cuong
trong chucrng trInh dào tao cia tAt cá cac khoa. MOn h9c trang bj cho sink viên mts kién
thirc, k5 nãng va thai d cn thit giirp sink viên bitt sir dimg bài tp th diic lam phucing tin
d rèn luyn nâng cao sire khOe, khã näng phi hçip vn dng và phát huy cái dçp cUa co the.

Mon h9c: Giáo diic th chat 2 - Bong chuyn
Ma mOn hoc: PEDUO2O2

StInchi: 1.5

Diu kin tien quyt:
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Mo tA torn tat: Mon h9c giáo diic th cht 2- Bong chuyn thuc kh6i kiên thüc giáo
diic dai cuong trong chuong trInh dào tao cüa tht cA các khoa. Mon h9c cung cp nhüng kin
thirc va k näng co bàn cia mon bong chuyn nhu: Ljch sir hInh thành và phát triên mon
bong chuyn, nghia tác dung cüa vic t.p 1uyn, kS - chin thut vA các bài tap phát triên
th Iirc, cách phông ngira cac ch.n thuong thu?mg gap trong tp luyn và thi du bong
chuyn.

Mon hçc: Giáo dic the cht 2 - Bong âá
MA mon hoc: PEDUO2O3

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tAt: Mon Giáo dic th chit 2- Bong dá thuc khi kin thirc giáo dic dai
cucrng trong chucing trinh dào tao cüa tAt cà các khoa. Mon hçc nhm trang bj và cung cap
kin thüc va k5' nang co bàn cüa mon bong dá: Ljch si:r hInh thành và phát trin, nghia tác
dimg cüa vic tap 1uyn, k5 thuat chin thuat, phixcing pháp t chüc thi du, các bài tp phát
trin th l%rc, bAi tp chin thuat trong thi du bong dá.

Mon h9c: Giáo diic th chat 2 - Câu lông
MA mon hoc: PEDUO2O4

S tin chi: 1.5

Diu kiin tiên quyt:
Mo tà torn tAt: Mon Giáo diic th cht 2— Cu lông thuc khii kin thirc giáo diic dai
cuang trong chucing trinh dào tao ca tAt cá các khoa. Mon hc nh.m trang bj và cung cap
kin thiic co bàn cña mon cu lông. Giâi thiéu ljch sü hinh thành và phát triên, nghTa tác
dung cüa vic tp luyn, k5 thuat chin thuat, phucng pháp t chüc thi du, các bài tp phát
triên th hrc, bài tp chin thuat trong thi du cu lông.

Mon hçc: Giáo diic th cht 2 - Vö thuat
MA mOn hoc: PEDUO2O5

S tin chi: 1.5

Diu kin tién quyt:
Mo tà torn tAt: Mon hc giáo diic th chit 02 - VO thuat thuc khi kin thIrc giáo diic
dai cuong trong chucmg trInh dào tao cia tAt cà cac khoa. Mon hpc cung cp nhüng kin thüc
co bàn v vO thuat, giüp sinh viên nãng cao sue khOe dng thai trang bj cho nhüng k5 nAng,
k thuat VO tix v gn 1in vâi cuc sng hang ngày.
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Mon h9c: Giáo dic the cht 2 - Bong bàn
MA mon hoc: PEDUO2O6

S tin chi: 1.5

Diu kiên tiên quyt:
Mo tA torn tat: MOn hoc giáo duc th cht 2- Bong bàn thuc khOi kin th.'rc giáo diic
dai cirong trong chiscing trInh dào to cüa tt cA các khoa. MOn h9c cung cAp nhüng kiên thüc
và k nAng co bàn cüa mOn bong bàn nhi.r: Ljch sr hInh thành và phát trin mOn bong bàn, '
nghia tác dung cüa viêc tap 1uyn, k7 - chin thut và các bài tp phát trin th 1irc, cách
phông ngira các chn thucing thir?mg gp trong tp 1uyn và thi du bong bàn.

Mon hoc: Giáo duc th chit 2 - Boi lôi
MA mOn hoc: PEDUO2O7

S tin chi: 1.5

Diêu kin tiên quyt:
Mo tA torn t&t: Mon hoc Giáo duc th chá't 2- Bai 1(31 thuc khi kin thirc giáo diic
dai cuang trong chiwng trInh dào tao cüa tht cA các khoa. MOn h9c trang bj cho sinh viên
mts kin thirc và k5 näng và thai do cn thit, giüp sinh viên hiu bit ye nghia tác dmg
cüa viêc tap luyên Boi IOi, các bài tp k5 thut bth ch và cách sir ding có hiu quA các bài tp
do trong cuc sang nhm nãng cao süc khoé và d phông tai nan trong môi trithng ni.rOc.
Mon h9c: Giáo diic th chat 2 - Bong rô
MA mOn hoc: PEDUO2O8

So tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo ta torn tat: Mon Giáo diic th chit 2 thuc khi kin thüc giáo diic dai clrcmg trong
chirong trInh dào tao cüa tt cA các khoa. Mon hQc nhm trang bj và cung cap kiên thüc co
bàn cüa mon bOng r& Giâi thiéu ljch sir hinh thành va phát trin, nghia tAc diing cüa vic
tp 1uyn, k5 thut chin thut, phucmg pháp t chüc thi du, các bài tp phát trin th 1irc,
bài tp chin thuat trong thi du bong r.

Mon h9c: GiAo diic quc phöng và an ninh: Thrôug lôi quôc phông và an ninh cüa
BAng Cong sAn Vit Nam
MA mOn hoc: DEDUO3O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
3O5

Mo tá torn tat: Mon hoc Giáo thic quc phOng và an ninh - H9c phân Dithng lôi quOc
phông và an ninh ciia Dãng Cong san Vit Narn là rnt trong 04 mon hçc thuc Chucrng trinh
Giáo diic quc phông vâ an ninh. Hoàn thành ni dung mon h9c nay Se là rnt trong nhüng
diu kin c1 cp Chirng chi Giáo dic quc phông và an ninh.
Mon h9c trang bj cho sinh viên nhung kin thüc cci bàn, nhitng k näng và nãng 1rc
tr chü và trách nhirn v dung li quic phông và an ninh cüa Dàng Cong san Vit Narn
trong tinh hInh hin nay.

Mon h9c: Giáo dc quôc phông và an ninh: Cong tác quOc phông và an ninh
Ma mon hoc: DEDUO2O2

So tin chi: 2

Diu kiên tiên quyêt:
Mo tã torn tat: Mon h9c Giáo dic quc phOng và an ninh: COng tác quc phông và an
ninh là môt trong 04 mon hoc thuc Chucing trinh Giáo diic quc phông và an ninh. Hoàn
thânh ni dung mOn h9c nay së là rntt trong nMng diu kin d cp chirng chi Giáo diic quOc
phOng và an ninh.
Mon hoc nay cung cp cho sinh viên nMng kin thic chinh sách pháp 1ut nhà nuâc
v cong tác quc phông và an ninh trong tInh hinh mâi.

Mon h9c: Giáo duc quc phông và an ninh: Quân sr chung
Ma mon h9c: DEDUO 103

S tin chi: 1

Diu kin tiên quyt:
Mo tá torn tat: Mon hoc Giáo duc qu6c phông va an ninh: Quân sr chung là mt trong
04 mon hçc thuc chuang trInh Giáo di1c quc phông và an ninh. Hoàn thành ni dung mOn
hoc nay se là môt trong nhUng diu kin d cp chirng chi Giáo dçic quc phOng và an ninh.
MOn h9c nay trang bi cho sinh viên nhftng kin thüc cci bàn v quân sij chung trong
quân di nhân dan Vit Nam.

Mon h9c: Giáo disc quc phông và an ninh: K5 thut chin du b binh và chiên
thuât
Ma mOn hoc: DEDUO2O4

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt:
Mo ta torn tat: Mon h9c Giáo diic quc phông và an ninh: K thut chin du b binh
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và chin thut là mt trong 04 mon h9c thuôc chuong trInh Giáo diic quc phOng và an ninh.
Hoàn thành nôi dung mon hoc nay së là môt trong nhüng diu kin d cp chüng chi Giáo
dic quc phông và an ninh.
Mon h9c nay trang bi cho sinh vién nhüng kin thrc co bàn v k thut chin dâu b
binh vã chin thut tüng nguOi trong chin du tin cOng. phông nglr và lam thim vii canh
gác.

Mon hoc: Nguyen I k toán
Ma mOn hoc: ACCO53O1

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tt:MOn hoc trang bi nn tang kin thirc co bàn v k toán d sinh viên d9c
và hiu duc thông tin k toán và rnô ta duc qui trInh k toán trong mt doanh nghip, phic
vi cho vic ra các quyt djnh v quãn l, tãi chInh. Ngoài ra, mon h9c con trang bj mt s
k thuât ci:ia k toán nhu tài khoàn, ghi s kép, tInh giá, d thrc hành nghip vi ké toán
trong doanh nghip thircmg mai và doanh nghip san xuât.
Mon h9c: Ké toán trong doanh nghip (TA)
Ma mon hoc: ACC05302

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tâ torn tt: Mo ta torn tat: Mon h9c cung cp kin thrc v các loi hinh t chüc,
kinh doanh, các qui tc quàn trj diu hành doanh nghip và các yu t ánh htr&ng dn môi
tnx?Yng hoat dng cüa doanh nghip, bao gmvai trO và chüc näng cüa k toán, kirn toán và
kim soát ni b và các phOng ban chirc näng chInh cUa doanh nghip. Ngoài ra, mon hçc
nay cOn cung cp các kin thrc và k5 nàng lien quan dn vic quàn l nhân viên, lãnh do
Cong ty và các qui tc do th'rc ngh nghip k toán.

Mon hQc: Tin t và ngân hang
Ma mOn h9c: F1NA6307

S tin chi: 3

Diu kien tiên quy&:
Mo ta torn tat: Mon h9c Tin t - Ngân hang (Money and Banking) dugc thit ké nhu
là mOn h9c chung cho chuong trInh dào to cr nhân ngành tãi chmnh-ngãn hang nhäm cung
cp kin thüc 1 lun lam nn tang cho vic h9c các mon h9c chuyên ngành. Mon hc nay
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trang bj cho sinh viên nhng kiên thirc tong quát v các van dê sau day: Tiên t và các ché
d tin t, ngân hang và t chirc h thng ngân hang, tM truèng tài chinh và các tO chrc tài
chInh, 1 thuyt v tin dung và lãi suit, các hoc thuyt tin t, 1m phát và chInh sách tiOn t
quOc gia.
MOn h9c nay chira di sâu vào nghip vii chuyên mon cüa ngân hang nhung no rt quan
tr9ng a ch cung cp cci sâ 1 1un d sinh viên có nn tang kin thirc tip thu các mOn h9c
chuyên ngành sau nay.

MOn h9c: Th1 tnrông tài chInh
Ma mOn hoc: F1NA6308

So tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt:
MO ta torn tt: Mon hçc Thj truO'ng tài chinh (Financial Market) duçic thit k nhu là
mOn hoc chung cho chucing trInh dào to cr nhân ngành Tài chInh — Ngân hang nhäm cung
cp kin thi'rc l lun lam nn tang cho vic hçc các mon h9c chuyên ngành. Mon h9c nay
trang bi cho sinh viên nhikng kin thiirc tng quát v các vn d sau day: Vai trO và chrc nàng
ci'ia thj tnr?mg tâi chInh, các loi hang hoá dixçic giao djch trén thj trtr?mg tài chInh, các thj
trir?Yng thành phn cu thành nên thj truOng tài chinh, các djnh ch tham gia thj truang tài
chInh, cách thirc t chüc và giao djch trên thi tru1mg tài chInh, mt s kin thirc ccr bàn v
dnh giá tài san tài chInh.
Mon h9c nay chua di sâu vao nghip vii chuyên mOn cüa ngân hang và các djnh ch
tâi chInh khác nhung mon h9c nay rt quan trçng a ch, cüng vâi mOn hçc Tiên t - Ngân
hang, mon h9c Thj trtxang tài chInh cung cp Co sâ l lun d sinh viên có th tip thu kin
thc các mon h9c chuyên ngãnh trong các näm h9c sau nhu: Tài cbInh doanh nghip, Nghip
vi ngân hang thuong mi, Kinh doanh ngoi hii, Phân tich và du tir chiirng khoán, Quan l
danh miic du tu, và Thj trueing tài chInh phái sinh.

Mon hoc: Luât kinh doanh
Ma mOn hoc: GLAW63O2

S tin chi: 3

Diu kiên tiên quyt:
Mo tã tOrn tat: Mon hçc Lut kinh doanh ti Truàng Di h9c Ma Thành ph Ho CM
Minh duçirc thit k gm 3 tin chi l thuyt, vâi tng si tiêt là 45.
Mon h9c Lust kinh doanh bao gm nhüng kin thrc pháp lust v:
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- Các loai hInh thiiang nhân (bao gm: các 1oi doanh nghip, hçp tác xã và h kinh
doanh);
- Pháp Iut ye hcxp dông;
- Pháp 1ut v phá san
- Pháp 1ut v giãi quyt tranh chp trong kinh doanh.

Mon h9c: Lut Lao dng
Ma mon hoc: BLAW63O2

So tin chi: 3

Mon hoc trirc:Luãt Dan sii 2
Mo ta torn tat: MOn hoc Lust Lao dng là mOn h9c bt buc trong khOi kiên thüc
ngành. Nôi dung chinh cüa mOn h9c nay bao gm Pham vi diu chinh cüa Lut lao dng,
nhung nguyen tc và ngun cña lut lao dng; quan h pháp 1ut lao dng; h thng ngành
lu.t lao dng; co ch ba ben và vai trO cüa nhà rnràc trong lãnh virc lao dng; tiêu chuân lao
dng quc t; Khái nim, phán 1oi tranh chip lao dng, nhung ành huOng cüa tranh chap
lao dng di vâi quan h lao dng xa hi; nhüng nguyen tc giâi quyt và co ch pháp lust
giâi quyt tranh chp lao dng.

Mon hoc: K toán tài chInh 1
Ma mOn hoc: ACCO63O1

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: KhOng
Mo tâ torn tt:MOn h9c k toán tâi chInh 1 duçic xây dimg nhm giài thiu cho hçc
viên ttng quan v k toán tài chinh, h thng k toán Vit Narn và các Mi tticlng k toán cci
ban thuc phn tài san ng.n hn trên Bang can Mi k toán. Trong tirng ni dung cüa mOn
h9c, ngoài các thut ngü, nguyen tAc vn dmg và djnh khoãn k toán, h9c viên cOn bt du
lam quen vâi h thng ch(rng tr k toán, ghi chép vào h thng s k toán t1r do tng hçp s
lieu d trInh bay trên Bang can Mi k toán & các chi tiêu lien quan.

Mon hoc: K toán tài chInh 2
Ma mOn hoc: ACC06302

So tin chi: 3

Diu kin tién quyt: Không
Mo tá torn tAt:MOn h9c dành cho sinh vien chuyén ngânh k toán, kim toán. Mon
h9c cung cp nhüng kin thirc chuyen sâu v k toán M sinh vién có th ghi nhn, dánh giá,
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hch toán và trInh bay nhüng yu t v tài san c djnh, ng phãi trà, vn chü sâ hu và doanh
thu, chi phi trén BCTC. Mon h9c cèn cung cp cho sinh viên nhung k5' nãng nhu có th lam
viêc nhóm, lam vic dc 1p và không ngrng hc hói d phát trin ngh nghip k toán cho
bàn than.

Mon h9c: Kê toán tài chinh quôc té 1 (TA)
MA mOn hoc: ACC05305

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Nguyen 1 k toán
Mo tà torn tt:MOn h9c nhm cung cp kin thirc v các nguyen tc và khái nim lien
quan dn k toán tài hinh và các k5 thut thành tho trong vic sl:r diing bñt toán kép. Hon
nüa, mic tiêu cüa mon hoc nay con nh.m cung cp ngi.thi h9c vi các chun mijc quôc té
trong viêc chun bj báo cáo tài chInh, bao gm các nguyen tc báo cáo cho các khoàn mic
cii th trên báo cáo tài chinh (ch.ng hn nhu hang tn kho, tài san c djnh hfru hInh, v.v...)

Mon hçc: Ke toan tai chinh quoc te 2 (TA)
MA mOn hoc: ACC05306

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
MO ta torn tAt:MOn hçc nhm cung cp kin thirc v các nguyen tc và khái nim lien
quan dn k toán tài hInh và các k5 thut thành thao trong vic sü diing but toán kép bao gôm
vic 1p các báo cáo tài chInh và báo cáo hçip nht a mirc d co bAn. Ngoài ra, mOn h9c cOn
cung cp các kin thIrc co bàn v phân tIch các chi s tài chInh d dánh giá tInh hinh hot
dng cüa doanh nghip.

Mon hoc: Kim toán 1 (TA)
MA mOn hoc: ACC05307

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo ta tOrn tt:MOn nay cung cp mOt s kin thrc cAn bàn v hot dng kim toán,
bao gm bàn chit hot dng kim toán và các 1oi djch vi d báo, các quy djnh quAn 1
ngh nghip, các co quan chüc nAng quãn l hot dng kim toán. Mon h9c nay dông thai
giài thiu quy trinh th%rc hin kim toán báo cáo tãi chInh, bao gm vic 1p k hoach, dánh
giá rUi ro, thu thp bng chtng, thirc hin mtt s quy trInh kim toán chInh, t chüc hru trir
h so kim toán, phát hành báo cáo kim toán và vic thirc thi do di.'rc ngh nghip trong
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hot dng kim toán.

Mon hoc: K toán tAi chInh 3
MA mon hoc: ACC06303

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
MO tA torn tAt:K toán tAi chInh 3 dành cho sinh vién chuyên ngành kê toán, hem
toán. Mon h9c cung cp cho sinh viên nhikg kin thirc chuyên sâu v k toán tAi chinh nhix
k toán các giao dich ngoai tê và hoat dng kinh doanh xut nhp kh.u, k toán hot dng
du tix tài chinh, k toán bt dng sAn du tu và k toán thu thu nhp doanh nghip. Mon
hçc nay khOng chi trang bj cho sinh viên vn diing duçxc h thng tAi khoAn k toán ma con
giAi thIch dime bàn cht kinh t cüa các giao dich, cách xCr l cña chun mirc ké toán trong
mi quan h vâi các quy djnh pháp I khác.

Mon hoc: K toán tài chInh 4
MA mon hoc: ACC06304

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tà torn tt:Môn hoc dành cho sinh viên ngAnh k toán, kim toAn. Ngoài vic cung
cp nh&ng kin thirc chuyên sau v chirng tr k toán, s sách k toán, báo cáo tAi chInh, mon
h9c cOn giüp sinh viên phAn tIch nhfrng thay di k toán sê Anh hithng dn thông tin k toán
nhu th nào. Mon h9c cOn cung cp nhüng k nAng lien quan dn vic xi:r 1 chirng tir, ghi
chép, sra chUa s k toán, trinh bay báo cáo tài chinh và diu chinh thông tin trên báo cáo
tAi chInh do Anh hu&ng ca thay di chInh sách, uâc tInh hay sai sot k toán.

Mon hoc: K toán thu 1
MA mon hoc: ACC06305

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: KhOng
MO tA torn tat: K toán thug là mt mon h9c duçic xây dimg cho sinh viên thuc chuyén
ngành K toAn — Kim toán. Mon hçc nAy trang bj kin thirc và k nAng cho sinh viên ye
vic t chiic cong tAc k toAn thu bao gm tInh toAn, ghi nhn và báo cáo v nghia vi thu
cüa doanh nghip trén báo cáo tài chinh vA báo cáo thug.

O müc d nay, sinh viên có th

trinh bay, giAi thIch và áp ding duçic các ni dung co bàn cia các quy djnh thus d xir 1 các
giao djch vA trinh bay thông tin thu trên BCTC và t? khai thu. D có th hQc t& mOn h9c
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nay, sinh viên can h9c qua và näm vfrng cac kiên thirc cac mon h9c thuc k toán tài chInh.

Mon hoc: Ké toán thu 2
Ma mon hoc: ACC06306

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tt: K toán thu là môt mon h9c dugc xây dirng cho sinh viên thuc chuyên
ngành K toán — Kim toán. Mon h9c nay trang bj kin th.irc và k näng cho sinh viên v
vic t chirc cOng tác k toán thu bao gm tInh toán, ghi nhn và báo cáo v nghTa vi thu
cüa doanh nghip trên báo cáo tài chinh và báo cáo thu. O mirc d nay, sinh viên cO th
trinh bay, giãi thIch và áp dimg drçic các ni dung co bàn cia các quy djnh thu d xir l các
giao djch và trinh bay thông tin thu trên BCTC và t khai thu. D cO th hçc tOt mOn h9c
nay, sinh viên cn h9c qua và nm vtrng các kin thrc các mOn h9c thuc k toán tài chInh.

Mon h9c: H thong thông tin k toán 1
Ma mOn hoc: ACC06307

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tat: H thng thông tin k toán 1 là mon h9c trang bj cho ngui h9c nhüng
kin thrc v h thng thông tin k toán và cac k näng co bàn v thrc hành k toán trong
diu kin rng ding tin h9c vâi phn mm bang tinh. Flinh thüc s sách k toán duçic sir dpng
là hInh thüc nht k) chung. Phn mm bang tInh duçc sü diing d giãng day là Microsoft
Excel.

Mon hçc: He thong thông tin k toán 2
Ma mon hçc: ACC06308

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
MO tà torn tat: Mon h9c nay cung cp kin thirc nn tang v H th6ng thông tin ké
toán (HTTTKT), giüp sinh vién tip cn HTTTKT trên phn mm. Trong mon h9c, sinh viên
sê thrc hành thit 1p, vn hành, kim soát HTTTKT cho doanh nghip vra và nhO. Sinh
vién thrçic hu&ng dn dánh giá d hra ch9n phn mm k toán (PMIKT) giüp cho vic tO chüc
cong tác k toán tài chInh ti doanh nghiêp. Nguài h9c së duqc tip cn và Thrc hanh ducic
các nghip vi trên các phân h cci bàn cüa PMIKT. Mon h9c giüp ngithi h9c thirc hin cOng
vic hiu qua và phi hçip t& trén mOi tru&ng k toán may. Ngoài ra, mon h9c cüng to diêu
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kin cho nguôi hoc rèn luyn k5 näng giao tip va th hin tinh than trách nhim trong lain
viêc nhóm.

Mon hoc: Phân tIch báo cáo tài chInh
Ma mon hoc: FTNA63O9

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: L thuyt thng kê, Tin t-Ngân hang, Nguyen l kê toán, Tài
chinh doanh nghip và Thj trithng chirng khoán
Mo ta torn tt: Mon h9ccung cp nhUng kin thrc chuyên sâu v phân tIch báo cáo tài
chInh: các nôi dung phân tIch, tin trInh phân tIch, các cong cii, k5 thu.t phân tIch nhm dánh
giá môt cách sâu, rông tInh hInh tài chInE cña doanh nghip lam co sO cho vic ra các quyêt
djnh di vOi các nhà quãn 1 ben trong doanh nghip 1n các chü th ben ngoài doanh nghip
nhm sO dimg hiu qua các thông tin tO các báo cáo tài chInh cüa doanh nghip dê dixa ra các
quyt djnh du Pr, cho vay, quàn l, tu vn khách hang...

Mon h9c: Tài chInh hành chInh sir nghip
Ma mon hoc: ACC06309

S tin chi: 3

Diu kin tiên quy&: Không
Mo tá tOrn tat: Quãn l tài chInh don vj hành chInh- sir nghip là cong cii quàn l thu
chi cOa ngân sách nhà nuOc ti don vj sO dmg ngân sách nhà nuOc. Mon h9c nay Se giüp
sinh viên cách thOc quân 1 tài chinh, quán l tài san cong và quàn l dir an du Pr cOng các
don vj hành chInh sr nghip.

Mon h9c: Tài chInh doanh nghip 1
Ma mon hoc: F1NA5304

So tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt:
Mo tá torn tat: Mon h9c Tài chInh doanh nghip 1 (Corporate Finance) duqc thit k
nhu là mOn hoc chung cho chuong trinh dào to cO nhân ngành Tâi chinh-Ngán hang nhäm
cung cp kin thirc 1 lun lam nn tang cho vic h9c các mOn h9c chuyên ngành. Mon h9c
nay trang bi cho sinh viên nhitng kin thOc tang quát v các vn d sau day: Mic tiêu Va các
quyt djnh cüa tài chInh cong ty, d9c hiu và phân tich các báo cáo tài chmnh cOng ty, thai
giá tin t và mô hinh chit khu dOng tin, li nhu.n, i-ui ro và rnô hInh djnh giá tài san vn,
djnh giá trái phiu, dinh giá c phiu, phân tIch và ra quyt djnh du Pr dir an, don by tâi
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chInh, các 1 thuyêt ye cãu trüc von cOng ty và chInh sách cô tcrc.
Mon h9c nay chua di sâu vào mt chü d dac bit cüa tâi chInh cOng ty và nghip vi
chuyên mOn cüa ngân hang thtxang mai, nhimg no r.t quan tr9ng a ch cung cap cci sâ 1)
1un d sinh vién có nn tang kin thirc tip thu các mOn h9c chuyên ngành sau nay.

MOn h9c: Kê toán hành chInh sir nghip
Ma mOn hoc: ACCO63 10

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn tat: Mon h9c K toán hành chinh si1 nghip dành cho sinh viên ngành Kê
toán. Mon h9c giãi thich dc dim Cong tác k toán và trInh bay nhctng quy djnh lien quan
dn vic hach toán k toán và 1p báo cáo tài chInh, báo cáo quyt toán tai các dan vj hành
chinh, sir nghip.

Mon h9c: H thong hoich d1nh ngun hic doanh nghip (ERP)
Ma mon hoc: ACCO63 11

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tâ torn tat: Mon h9c nhm cung cp cho sinh viên nhüng kin thüc v h thng
thông tin doanh nghip huang tich hcrp trên môi tru?ing ERP bao gm quy trinh kinh doanh,
hoch djnh trong t chirc, dOng s lieu k toán trén h thng va kim soát h thing. Mon hc
giâi thiu các khái nim, thut ngü co ban và giái thIch cho nguôi hc nhng tác dng cUa
vic 1mg ding h thng ERP vào t chlic. Ben canh do, ngu&i hc duçic tiêp cn vâi giái
pháp ERP ci th.

Mon h9c: K toán quãn tr can ban 1 (TA)
Ma mon h9c: ACC05317

S tin chi: 3

Diu kin tiôn quyt: Không
Mo tâ torn tt:MOn hçc nhm giüp ngithi h9c tip c.n các k' thut trong k toán quân
trj nhu phuang pháp phán 1oi chi phi, phuang pháp tInh giá thành san phm (tinh giá thành
theo bin phi và theo clii phi san xut chung; tinh giá thãnh theo bin phi và theo clii phi san
xut chung; tinh giá thãnh theo don dt hang và 10 hang; tInh giá thành theo quy trhih;
nhm h trq nha quàn trj trong cOng tác 1p k hoch, kim soát và giám sat hoat dng trong
nhiu tInh hung kinh doanh khác nhau.

Mon h9c: Kê toán ngân hang
Ma mon hoc: ACCO63 12

So tin chi: 3

Diu kiên tiên quyt: Không
Mo tã torn tt:Môn h9c k toán ngân hang giüp cho sinh viên nhn din duçc vai trô,
dc dim cüa di tuvng k toán cüa ngân hang thuong mai và giãi thIch thrc nhUng quy djnh
cUa ch d k toán ngân hang lien quan dn vic ghi nh.n các nghip vi vã trInh bay thông
tin trên các báo cáo tâi chInh. Mon hc nay cèn giüp sinh viên có nhüng k5 näng can thit d
thirc hin duçc các nghip vu k toán ph bin trong ngân hang thuang mi. Ngoài ra, mon
h9c con giñp sinh viên có näng 1irc tr h9c hOi và tuân thu do dirc ngh nghip.

Mon hoc: Quán 1 danh muc dâu ttr
Ma mOn hoc: FINA63 10

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Mt s6mOn h9c tiên quyt sinh viên cn hoàn thành truâc khi
h9c mOn quán 1 danh mic du tu gm thj tnthng tài chmnh, tài chInh cong ty hay tài chInh
doanh nghip và tài chInh quc t.
Mo tá torn tat: Mon h9c Quán 1 danh miic du tix giâi thiu các l thuyêt ye lira ch9n
tài san du tu cua Hany Markowitz, mô hInh chi s dcin, mô hInh djnh giá tài san vn CAPM,
mô hinh kinh doanh chênh 1ch giá APT, 1 thuyt thj trithng hiu qua (EMH). Sinh vién
cIng dirçic giâi thiu mt s chin krçic thu?mg duçic sr ding d quãn 1 danh miic du tix và
các phuong pháp dánh giá hiu qua cüa các danh rniic du ti.r. Ngoài phn 1 thuyt duçc h9c,
sinh viên cOn duçic trang bj them phn k5' näng tin h9c d giái quyt các bài toán ct th trong
vic quãn 1 danh rniic tâi san.

Mon h9c: Kê toán quail trl can ban 2 (TA)
Ma mOn hoc: ACCO53 19

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: KhOng
Mo tá torn tat: Mon h9c nhrn giüp ngui h9c tip cn các k5 thut trong k toán quàn
tn nhlm h trci nha quãn tn trong cong tác 1p k hoch, kim soát và giárn sat hot dng
trong nhiu tInh hung kinh doanh khác nhau.

Mon hoc: K toán tài chInh 3
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Ma mon hoc: ACC06303

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
MO tá torn tt:K toán tái chInh 3 dành cho sinh viên chuyên ngành k toán, kiêm
toán. Mon h9c cung cp cho sinh viên nhüng kin thirc chuyên sâu v k toán tài chInh nhu
k toán cac giao djch ngoui t và hoat dng kinh doanh xut nhp khu, k toán hoat dng
du tu tài chInh, k toán bt dng san du Px và k toán thu thu nhp doanh nghip. Mon
h9c nay không clii trang bj cho sinh vién vn diing dugc h thng tài khoán kO toán ma cOn
giãi thich duçic bàn chit kinh t cüa các giao dich, cách xir 1 ci:ia chun mrc k toán trong
mi quan h vâi các quy djnh pháp l khác.

Mon hoc: Ké toán tài chInh 4
Ma mOn hoc: ACC06304

S tin chi: 3

Diu kin tién quyt: Không
Mo ta torn tt:Môn h9c da.nh cho sinh vién ngành k toán, kim toán. Ngoài vic cung
cp nhttng kin thIrc chuyên sau v chirng tir k toán, s sách k toán, báo cáo tài chinh, mon
h9c cOn giüp sinh viên plián tIch nhung thay di k toán sê ãnh hu6ng dn thông tin kê toán
nhu th nào. Mon h9c cOn cung cp nhüng k nàng lien quan dn vic xr l chirng tir, ghi
chép, süa chüa s k toán, trinh bay báo cáo tài chInh vâ diu chinh thông tin trên báo cáo
tài chinh do ãnh huâng cüa thay di chInh sách, uâc tInh hay sai sot k ton.

Mon hoc: K toán thu 1
Ma mon hoc: ACC06305

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá tOrn tat: K toán thu là môt mOn hoc duoc xây drng cho sinh viên thuc chuyên
ngành K toán — Kim toán. Mon hçc nay trang bj kin thurc và k näng cho sinh viên v
vic t chrc cOng tác k toán thu bao gm tInh toán, ghi nhn và báo cáo v nghia vi thug
ca doanh nghip trên báo cáo tài chInh và báo cáo thu. O mrc d nay, sinh viên có th
trinh bay, giâi thIch va áp ding duçic các ni dung co bàn cüa các quy djnh thu dé xü l các
giao djch và trinh bay thông tin thug trén BCTC và t khai thug. D có th h9c tt mon hçc
nay, sinh vien cn hçc qua và nm vUng các kin thrc các mon h9c thuc k toán tài chInh.

MOn hoc: Ké toán thuê 2
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Ma mon hoc: ACC06306

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tt: K toán thud là môt mOn h9c thrçc xây dirng cho sinh viOn thuc chuyên
ngành K toán — Kim toán. Mon hoc nay trang bj kin thrc và k näng cho sinh viên v
vic t chüc cong tác k toán thu bao gm tInh toán, ghi nhn và báo cáo v nghia vii thug
cüa doanh nghip trên báo cáo tài chinh và báo cáo thu. O müc d nay, sinh viên có the
trinh bay, giái thIch và ap dimg dirc cac ni dung co bàn cia các quy djnh thu d xr 1 các
giao djch va trInh bay thông tin thug trén BCTC và tä khai thu. D có th hoc t& mon h9c
nay, sinh viên cn hoc qua và nm vüng cac kin thic các mOn h9c thuc k toán tâi chinh.

Mon hoc: Phân tIch báo cáo tài chInh
Ma mon hoc: F1NA6309

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: L thuyt thng kO, Tin t-Ngn hang, Nguyen 1 k toán, Tài
chInh doanh nghip và Thj trtthng chirng khoán
Mo tá torn tat: Mon h9c cung cp nhCtng kin thüc chuyên sâu v phân tIch báo cáo
tài chInh: cac ni dung phãn tIch, tin trInh phân tIch, các cong en, k thut phân tIch nhäm
dánh giá rnt cách sau, rông tInh hInh tài chInh cüa doanh nghip lam co s& cho vic ra các
quyt djnh di vi các nhà quán 1 ben trong doanh nghip 1n các chü th ben ngoài doanh
nghip nhm sü ding hiu qua các thông tin tr các báo cáo tài chInh cüa doanh nghip d
dua ra các quyt djnh du tix, cho vay, quãn 1, tu vn khách hang...

MOn hoc: Kim soát nôi bô
Ma mOn hoc: ACCO63 13

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo ta torn tt: Mon hçc cung cp kin thirc chuyên sâu v cu trOc h thng kim
soát ni b và hot dng kim soát trong tirng chu trInh nghip vit cüa doanh nghip, phiic
vu cho vic dthih giá và tu vn v kim soát ni b trong doanh nghip.

Mon hoc: Kiém toán 2 (TA)
Ma mon h9c: ACC05321

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo ta torn tt:MOn h9c cung cp các kin thirc chuyén mon v 1 thuyt và thirc hãnh
1
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kim toán lien quan dn trách nhim cUa kim toán viên các phucing pháp ch9n mu, thirc
hiên các qui trInh kim toán ci th bao gm: Kim toán hang tn kho, tiên và các khoãn miic
tuong dixong tin, nç phài thu, nç phài trâ, doanh thu, chi phi và các tài khoãn lien quan den
ngun vn va qu cüa doanh nghip. Mon h9c nay con cung cp cho h9c viên kiên thüc và
k5 näng soát xét h s d phát hành báo cáo kim toán, giài thIch ye mic dIch ni dung cüa
cña báo cáo kim toán và thu quán l, cac loai kin cüa Kim toán viên. H9c viên h9c hoàn
thành mon kiêm toán 1 tnthc khi hoc mOn kim toán 2.

Mon hoc: Kim toán thtrc hành
Ma mOn hoc: ACCO63 14

S tin chi: 3

Diu kiin tiên quyt: Không
Mo tá torn tt: Mon h9c Kim toán thirc hành là mOn h9c trang bj cho sinh viên các
kin thirc và k näng thrc hành cn thit trong giai doan khâi du cüa ngh nghip kim
toán, bao gm cách thrc thirc hin kim toán các phAn hành dcin giãn trén h sa kim toán.

Mon hoc: Kim toán hot dông
Ma mon h9c: ACCO63 15

S tin chi: 3

Diu kiên tiên quyt: Không
Mo ta torn tt: Mon hçc nay trang bj cho sinh viên các k5 nàng và kin thüc chuyên
sâu v kim toán hoat dng, bao gm khái nim, k5 thut và quy trinh kim toán tInh kinh
t, tInh hfru hiu và tInh hiu qua cüa các boat dng, phic vi cho trin khai kim toán hoat
dng trong thrc hin kim toán ni bt và kim toán nba nuóc.

Mon h9c: He thông thông tin k toán 1
Ma mon hoc: ACC06307

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Khong
Mo tá tOrn tt: H thng thông tin k toán 1 là mOn h9c trang bj cho ngu?i h9c nhung
kin thüc v h thng thông tin k toán và các k5 näng ca bàn v thrc hành k toán trong
diu kiên irng dimg tin h9c vâi phn mm bang tInh. Hmnh thüc s sách ké toán dugc si:r drng
là hinh thüc that k chung. Phn mm bang tInh duçc sir dung d giãng day là Microsoft
Excel.

Mon h9c: K toán quail trl can bàn 1 (TA)
Ma mon hoc: ACCO53 17

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn tt:MOn h9c nhm giüp ngixi h9c tip cn các k thut trong k toán quãn
tn nhu phuang pháp phân loai chi phi, phucing pháp tInh giá thành san phm (tInh giá thành
theo bin phi vã theo chi phi san xut chung; tInh giá thành theo bin phi và theo chi phi san
xut chung; tinh giá thành theo dan dt hang và lô hang; tInh giá thành theo quy trInh; ...)
nhm h trci nha quàn tn trong cOng tác 1p k hoch, kim soát và giám sat hoat dng trong
nhiu tInh hung kinh doanh khác nhau.

Mon h9c: Tài chInh doanh nghip 1
Ma mon hoc: F11NA5304

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
MO tã torn tat: Mon hc Tài chInh doanh nghip 1 (Corporate Finance) duçic thi& k
thu là mon hpc chung cho chuang trinh dào to cr nhân ngành Tài chInh-Ngãn hang nhm
cung cp kin thirc 1 luân lam nn tang cho vic h9c các mon h9c chuyên ngành. Mon h9c
nay trang bi cho sinh viên nhUng kin thüc tng quát v các vn dê sau day: Miic tiêu và các
quyt djnh cüa tâi chInh cong ty, d9c hiu và phân tIch các báo cáo tài chInh cOng ty, thii
giá tin t và mO hinh chit khu dông tin, Içi nhun, i-ui ro và mô hinh djnh giá tài san vn,
djnh giá trái phiu, djnh giá c phiu, phân tjch và ra quyt djnh dAu tu dr an, dOn by tài
chInh, các l thuyt v cu ti-üc vn cOng ty và chInh sách c tiirc.
Mon h9c nay chua di sâu vào mOt chü d dc bit cüa tài chInh cOng ty và nghip vi
chuyên mon cüa ngân hang thuang mai, nhirng no rt quan trçng a ch cung cap ca sâ l
Iu.n d sinh viên có nn tang kin thiirc tip thu các mon hçc chuyên nganh sau nay.

Mon hoc: Kim toán nôi bô
MA mOn hoc: ACCO63 16

S tin chi: 3

Diu kiin tiên quyt: Không
Mo tá torn tat: MOn hoc cung cp kin thirc ca ban cña h th6ng kiêm soát ni b
trong doanh nghiêp, ca cu t chüc và hot dng cüa kim soát và kim toán ni b trong cci
cu quàn l và diu hàth cüa doanh nghip. Mon h9c Kim toán Ni b bao gm thung ni
dung cci ban v Kim toán ni b thu xây drng k hoch kim toán, phucing pháp t chüc
-\
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thirc hin các quy trInh kim toán ni b, phumg pháp thu thp bang chirng kim toán, vic
soan thâo báo cáo kim toán ni b va xr 1 cac vn d phát sinh sau kim toán. Mon h9c
nay con bao gm ni dung kim soát cht lixcing kim toán báo cáo tài chInh, kim tra tInh
tuân thñ và kim toán hot dng

Mon hQc: H thng thông tin k toán 2
Ma mon hoc: ACC06308

So tin chi: 3

Diu kiên tiên quyt: Không
Mo tã torn tat: Mon h9c nay cung cp kin thüc nn tang v H thng thông tin ké
toán (HTTTKT), giüp sinh viên tip cn HTTTKT trên phn rnm. Trong mOn h9c, sinh viên
sê thirc hành thit lip, vn hành, kim soát HTTTKT cho doanh nghip vüa và nhO. Sinh
viên thrçc huOng dn dánh giá d lira ch9n phn mm k toán (PMKT) giuip cho vic t chüc
cong tác k toán tài chInh ti doanh nghip. Ngithi hçc se di.rçc tip cn và Thirc hành duçic
các nghip vi trên các phâri h co bàn cüa PMIKT. Mon h9c giüp nguYi hc thrc hin cong
vic hiu qua va phi hqp t& trén môi trtthng k toán may. Ngoài ra, mon h9c ciing to diêu
kin cho ngithi hçc rèn luyn k5 näng giao tip và th hin tinh thn trách nhim trong lam
vic nhóm.

Mon h9c: Tài chInh doanh nghip 2
Ma mOn hoc: F1NA63 11

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã tOrn t.t: MOn hçc Tài chInh Doanh nghip 2 (Corporate Finance 2) duqc thiêt
k nhu là mOn h9c chung cho chuang trInh dào to cü than ngãnh Tài thInh-Ngán hang.
Mon nay nhm cung cp kin thüc 1 1un náng cao chua duçic trinh bay trong mon Tài chInh
Doanh nghip 1 d lam nn tang cho vic h9c các mOn hQc chuyên ngãnh và nghiên cru sâu
hcin v Tài chinh Doanh nghip. MOn h9c nay trang bj cho sinh viên nhUng kin thüc ye các
vn d sau day: Hoach djnh tài chInh cong ty, NPV va các chi tiêu khác dánh giá dir an du
tix, 1 thuyt djnh giá kinh doanh chênh léch (APT), hoich djnh du tu vn cho cong ty có
vay ng, quyn ch9n và tài chinh cong iy, chOng quyn và trái phiu cO th chuyn di, mua
ban và sap nhp doanh nghip.
Mc dü mon h9c nay xem xét các chü d nãng cao cüa Tài chInh Doanh nghip nhung
no chü tr9ng dn khIa canh câ sâ l lun han nghip vi chuyen mon nhäm cung cp co sâ
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I 1un d sinh viên Co nn tang kin thrc tip thu các mon h9c chuyên ngành sau nay nhu
Dâu tu tài chInh, Quán 1 danh muc du tu, Tài chInh phái sinh, Thm dinh dir an du tu và
Quãn trj rCii ro tâi chInh.

Mon h9c: Ké toán quail tn can ban 2 (TA)
Ma mon hoc: ACC05319

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn t.t: MOn h9c nh.m gilip ngui h9c tip cn các k thut trong k toán quàn
trj nhm h trç nhà quán trl trong cOng tác 1p k hoach, kirn soát và giám sat hoat dng
trong nhiu tInh hung kinh doanh khác nhau.

Mon h9c: Quán tr hot dng doanh nghip (TA)
Ma mon hoc: ACC05325

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon h9c nay giüp sinh viên phát trin kin thüc và k5 näng trong vic
áp ding chuyên mon k toán quãn trj, cung cp mt nn tang rng hcm v chuyên mon ké
toán quân trj. No bao gm các linh vuc chuyên môn, ra quyt djnh, 1p ngân sách và tinh giá
thành tiêu chun và cách quàn 1, kim soát hiu qua kinh doanh.

Mon h9c: Phiro'ng pháp nghiên cliii
Ma mon hoc: EDUC61O1

So tin chi: 1

Diu kin tiên quyêt:
Mo ta torn tat: Mon h9c cung cp cho sinh viên nh&ng kin thüc Co bàn, cac vn d
chung nht v nghiên ciru khoa hçc, bao gm phuong pháp 1un, phucmg pháp tiêp can,
phixong pháp nghiên cáu, quy trInh nghiên cüu, cách thüc thu thp d€t 1iu, cong ci xi:r 1 di:t
lieu, trinh bay kt qua và vit báo cáo cOng b cong trInh NCKH

Mon h9c: Thanh toán quôc t
Ma mOn hoc: FINA53 13

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tt: Mon h9cThanh Toán Quc T (International Payment) duçic thit k
nhu là mOn h9c chuyên ngành cho chuong trInh dào t?o Cu nhân ngành tài chInh — ngân hang.
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Mon hçc nay nhm cung cp kin thüc và k' näng nghip vii thanh toán quôc té trong linh
vrc ngân hang và ngoai thuong. Ben canh do, mon hoc nay con giiip sinh viên nhn thüc
duqc tm quan tr9ng ciia ngân hang d& vâi hoat dng thanh toán quOc tê - nên tang cho su
phát trin cüa thuo'ng mi quc t và chu chuyn vén quc t.
Mon h9c nay trang bi cho sinh viên nhfrng kin thirc ye các vn dê sau day: giâi thIch
duçic sr khác bit giüa thanh toán quc t vâi thanh toán ni dja ttr do can thiêt am hiêu ye
h thng Co S&Y pháp 1, phong tic tp quán, quy tc sr ding trong thanh toán quc t; B
ch.irng tr si:r ding trong thuong mi và thanh toán quc t nh.m bào h quyên lçii cUa CáC ben
tham gia; Phrnmg tin sir dmg trong thanh toán qu& t; Phuong thirc thanh toán quc t phü
hçp vài dC dim giao djch thuong mi quc t và phOng ngira i-ui ro thông qua vai trO trung
gian cua ngân hang.

Mon h9c: Ngân hang thtrong mi
Ma mon hoc: F1NA6312

S tin chi: 3

Diu kin tién quyt:
Mo tã torn tat: MOn h9c Ngân hang thixcrng mai (Commercial Banking) dirge thiêt ké
nhu là mon hoc chuyên ngành du tiên dành cho sink viên thuc chuyên ngành Ngân hang,
nhm dt nn tang kin thüc chuyên ngãnh cho sink viôn h9c các mon h9c chuyên ngãnh
khác nhu: Thm djnh tin diing, Kinh doanh ngoi Mi, Thank toán quc t, K toán ngân hang
và Quân trj ngân hang thuong mgi.
Mon hçc nay dixçc thit k d cung cp cho sink viên nhüng kin thirc co bàn v hot
dng kink doanh cüa mt ngân hang thircmg mi. NhCrng chü d chInh se dirge giâng dy
trong mon hçc nay bao gm: khái niêm, dc dim, Co cu t chüc cüa mt ngân hang thuong
mi, phân bit sr khác nhau gi&a hot dng kink doanh cia mt ngân hang thuorng mi vâi
hoat dông kinh doanh cüa cac t chrc tIn d1ing phi ngãn hang, các nghip vçi kink doanh chü
yu cüa ngãn hang nhu nghip vii huy dtng vn, nghip vi cp tin diing và djch vi ngân
hang.

Mon h9c: Quãn trj ngân hang thirong mii
Ma mon hoc: F1NA6304

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tt: Mon h9c Mo phông nghip vi ngân hang thucmg rni (Commercial
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Banking Simulation) duoc thit k nhu là mon hQc chuyên ngành cho chuo'ng trInh dào to
cir nhân ngành Tài chInh- Ngân hang. Mon h9c nay cung cp kin thi.xc và k nãng thrc hành
các nghip vu ngân hang thixong mai trén h thng ngân hang lOi (Core Banking) cüa ngân
hang. Ngoài ra no con ginp sink vién lam quen dn vi h thng và mOi trithng lam vic cüa
ngân hang thuong mai thông qua mO hInh giâ 1p v toàn b hot dng cüa ngân hang.
Mon h9c nay chü tr9ng dn rèn 1uyn các k näng thirc hành các phân h nghip vii
ngân hang thuong mai, bao gm tin g1ri, chuyn tin, cho vay, tài trçl thucmg mi, nhi thu
và tin ding chi'rng tir.

Mon hQc: KhOi nghip
Ma s mon hoc: BADM63O6

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo ta torn tat: Mon h9c Kh&i nghip là mon h9c thuc ngành Quàn trj kinh doanh.
Mon h9c nay cung cp kin thirc co bàn v qua trInh khâi to doanh nghip mâi trong nén
kink t thj tnr&ng. Mon hçc trinh bay nhUng ni dung c& lOi nhu: Tng quan ye khâi nghip,
qua trInh sang to va phát sink tuâng kink doanh, dánh giá co hi cüa d an kinh doanh
tren thi truông, vn d pháp Iut trong khOi nghip, k hoach kh&i nghip và chin hiçvc phát
trin cüa doanh nghip trong giai do?n du ca qua trinh hinh thành và phát trién.

Mon h9c: Thirc tp tt nghip
Ma mon hoc: ACCO64O1

S tin chi: 4

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn tt: Mon h9c giüp sinh viên tip cn cong vic k toán thirc t ti các doanh
nghip sau khi dã di.rçic h9c 1 thuyt v k toán và kim toán, mon h9c nay sink viên thirc
hin cong viêc chuyên mon cüa chuyên ngành duçic dào to di.rOi sr huâng dn nghip vi
chuyên mon thuc t cüa don vj va cüa giãng viên trrc tip phi1 trách .Sau thai gian thrc tip,
sink vién së duçic giãng viên huOng dn vit mt báo cáo thrc tp theo yêu cu và ni dung
cia mon hoc

Mon h9c: Khóa 1un tot nghip
Ma mon hoc: ACCO66O1

S tin chi: 6

Diu kin tiên quyt: KhOng
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Mo tá torn tat: Vic lam khóa 1un t& nghip nhm miic dIch giüp sinh viên hinh thành
tithng v v.n d nghiên ciru, bit cách tng hop và vn diing 1 thuyêt dê giãi quyêt van dê
trong thrc tin tèi chi'rc cong tác k toán hay mt vn d chuyên sâu ye mt phân hành k
toán cüa mt doanh nghip. Ngoài ra sinh viOn cing có th so sánh các 1 thuyt và quy djnh
pháp l cüa he thng k toán Viêt Nam d so sánh vâi thông 1 quôc tê. Day cüng là dip dê
sinh viên tip cn vi th?c t va djnh huàng cong vic cho mInh sau khi tt nghip.

Mon h9c: Marketing can bàn
Ma s mon hoc: BADM5335

So tin chi: 3

Diu kiên tiên quyt:
Mo tà torn tat: MOn h9c nay trang bj nhüng kin thirc can bàn v Marketing, nên chü
yu là giâi thiu cac khai nim trong khoa h9c marketing d sinh viOn có kin thüc nn tir do
h9c tip mon Quán trj marketing, marketing dich vi, nghiên cfru marketing

D h9c tot

mon nay, sinh viên nên h9c tnxâc mon Kinh t vi rnô và trang bj nh&ng kiên thirc tOng quát
v kinh t- xã hôi.

Mon h9c: Lap k hoch kinh doanh
Ma s mOn hoc: BADM6323

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tAt: Trang bj kin thIrc va k5 näng 1p k hoch kinh doanh trong doanh
nghip cho sinh viên dai hc thutc ngành quân trj kinh doanh. Cung cp nhting kiên thi'rc
c.n thit d sinh viên có th tng hop và thit 1p ban k hoch kinh doanh tCr mô ta v hInh
thrc doanh nghip, xac djnh mic tiêu kinh doanh, phân tIch thj tnthng, len k hoch
marketing và vn hành doanh nghip, dj,r kin vn cn thit và dánh giá khà näng sinh igi,
khá näng hoàn vn, va các dir báo hot dng kinh doanh cn thit khác nhm d don du co
hi kinh doanh hay có th giãm thiu nhiing rüi ro CO th xáy ra. Vic thu thp thông tin d
thirc hin k hoach kinh doanh giñp sinh viên nhan dang sr lien kt giüa các mon h9c trong
chucing trinh dao tao, sr phi hop giüa các b phn phông ban trong doanh nghip, và mOi
quan h giüa 1 thuyt vài thrc tin.

Mon h9c: Tài chinh doanh nghip 2
Mãmônhoc: FINA6311

S tin chi: 3
I
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Diéu kin tiên quyêt:
Mo tá torn tt: Mon h9c Tài chInh Doanh nghip 2 (Corporate Finance 2) dizqc thit
k nhtr là mon h9c chung cho chiiong trInh dào t?o ci:r nhân ngành Tài chInh-Ngân hang.
Mon nay nhm cung cp kin thirc 1 luân nâng cao chua thrçvc trInh bay trong mon Tài chInh
Doanh nghiêp 1 d lam nn tang cho viêc h9c các mOn h9c chuyên ngành và nghiên cu sâu
hcm v Tài chinh Doanh nghiêp. Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhüng kiên thüc ye các
vn dê sau day: Hoch djnh tài chInh cong ty, NPV và các chi tiêu khác dánh giá dr an du
tir, 1 thuyt djnh giá kinh doanh chênh 1ch (APT), hoach djnh dâu fl.r vn cho cOng ty CO
vay ncr, quyn chon và tài chInh cong ty, chüng quyn và trái phiu có th chuyên dôi, mua
ban và sap nhp doanh nghip.
Mc dü mOn h9c nay xem xét các chü d nâng cao cüa Tài chInh Doanh nghip nhimg
no chü tr9ng dn khIa canh câ sâ 1 luân hcm nghip vi chuyên mOn nhäm cung cap c Sâ
l lun d sinh viên có nn tang kin thi'rc tip thu các mon h9c chuyên ngành sau nay nhu
Du tir tài chInh, Quàn 1 danh muc du tir, Tài chInh phái sinh, Thm djnh dir an dâu ti.r và
Quán trj nii ro tài chinh.

Mon h9c: H thng hoch dnh nguôn hyc doanh nghip (ERP)
Ma mon hoc: ACCO63 11

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: KhOng
Mo tá tOrn tat: Mon h9c nhim cung cp cho sinh vién nhung kin thirc v h thng
thông tin doanh nghip hirrng tich hap trén môi tnr?rng ERP bao gm quy trInh kinh doanh,
ho?ch djnh trong t chüc, dOng s6 lieu k toán trên h thng và kim soát h thng. Mon hçc
giâi thiu các khái nim, thuât ngU cci bàn và giãi thich cho ngithi hçc nhUng tác dng cüa
vic 1mg ding h thng ERP vào t chlrc. Ben cnh do, ngirOri h9c dirçic tiêp cn vâi giâi
pháp ERP cii th.

Mon h9c: Marketing can ban
Ma s mon hoc: BADM5335

S tin clii: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tAt: Mon h9c nay trang bj nhüng kin thüc can bàn v Marketing, nên chü
yu là giOi thiu các khái nim trong khoa h9c marketing d sinh viên có kin thlrc nn tir dO
h9c tip mon Quàn frj marketing, marketing dch vi, nghiên clru marketing
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mon nay, sinh viên nên hoc tnrc mon Kinh t vi mô và trang bj nhUng kin thirc tOng quát
v kinh t- xã hOi.

Mon hoc: Lap k hoach kinh doanh
Ma s mOn hoc: BADM6323

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tt: Trang bj kin thirc va k5 nãng 1p k hoach kinh doanh trong doanh
nghip cho sinh viên dai h9c thuc ngành quàn trj kinh doanh. Cung cap nhüng kiên thirc
cn thit d sinh viên có th tng hçp và thit 1p ban k hoach kinh doanh tr mô tâ ye hInh
thirc doanh nghiêp, xac dinh muc tiêu kinh doanh, phân tIch thj trithng, len ké hoach
marketing và vn hành doanh nghip, dir kin vn cn thit và dánh giá khã näng sinh igi,
khá näng hoàn vn, và các dr báo hoat dng kinh doanh cn thit khác thrn d don du Ca
hi kinh doanh hay cO th giâm thiu nhUng rüi ro có th xãy ra. Vic thu thp thông tin dé
thrc hin k hoach kinh doanh giüp sinh viên nhn dang sir lien kt gifla các mon h9c trong
ch'ircing trInh dào tao, sir phi hcip giüa các b phn phông ban trong doanh nghip, và mi
quan h gica 1 thuyt vOi thirc tin.

XIII. D cu'o'ng chi tit mon hQc (Phy luc 3)
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