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Cad tài1i Kh in khão khi xây diyng CTDT, các chtro'ng trinh 1ào to 
iANH piio ) )i 

niro'c fl Sk :H  MIN//J 
1. Tnrh4a: 

1 0059/bachelor-of-accounting- 
232149/ 

2. Tn.r&ng Dai  h9c Ma Malaysia 
https://www.oum.edu.my/portfolio-items/bachelor-of-accounting-with-honours-
accredited-by-cpa-australial?portfolioCats=53   

3. Tnrng Di h9c Khoa h9c XA hi Singapore 
https ://www.suss.edu.sg/programmes/detail/bachelor-of-accountancy-ftacc   

II. Bang di chi&i, so sánh vói CTDT n,thc ngoài Khoa dã tham khão dê xây drng 

CTDT. 

len C T• h' 
sosanh 

Chirong trInh dào to 
ngành kê toán cüa Dai 

hçc Malaya 

Churo'ng trInh dào 
tio ngành k toán 
cüa Dai hoc Khoa 

hçc Xa hoi 
Singapore 

Chirong trInh dào to 
ngành k toán cüa Dai 

hçc Mo Malaysia 
Ghi chü 

Mic tiêu 
dào to 

V'  Trang bj cho sinh viên 
t& nghip nhUng kin 
thirc thirc t và khái 
nim v phixcing pháp 
và k thut k toán, k5 
nàrig, lãnh do, giá trj 
do due và tm quan 
tr9ng cüa ngãrih ngh 
lien quan dn dn k 
toán. Chucmg trinh 
giàng dy dA thxçc phát 
trin vài miic dIch 
chun bj cho sinh vien 
thàng tin vic lam 
trong các linh virc k 
toán khu virc cOng và 
khu vile ti.r nhãn. 

V'  Dào to sinh viên 
d trâ thành k 
toán viên có trinh 
dO, näng hrc và t%T 
tin. Trang bj cho 
hç kin thrc và k5 
näng h9c tp và 
chuyên mon m?nh 
me trong các mon 
hçc chInh nhu k 
toán, kim toán và 
chüng thirc, 1ut, 
thud và cong ngh 
thông tin. Dng 
thôi, sinh viên 
cUng se duçc dao 
tao v kin thirc 
kinh doanh nói 
chung d h9 nhn 

v' Dào t?o  nhttng sinh 
viên t& nghip có 
nang 1%rc v&i kiên 
thüc và k5 nang toàn 
din v k toán và 
các chuyên ngãnh 
khác có th áp dpng 
trong môi tni&ng k 
toán. 

V'  Dào tto ra nhUng 
sinh viên t& nghip 
có nng lrc, có khã 
näng dáp ung v mt 
do dire và chuyên 
nghip trong môi 
truang lam vic và 
xa hOi cira ho. 

'7 Trang bj sinh viên 
t& nghip ti.r duy 
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Tiéu chI 
so sánh 

Chu'o'ngtrInh dào tio 
ngành ké toán cüa Di 

hQc Malaya 

Chiro'ng trInh dào 
to ngành k toán 
cüa Di hQc Khoa 

h9c Xã hi 
Singapore 

Chu'ong trinh dão to 
ngành k toán cüa Dai 

h9c M& Malaysia 
Ghi chit 

thirc discvc môi 
trithng kinh doanh 
trong vã ngoài ti 
chirc. 

phãn bin, khã nng 
giao tip, lãnh do và 
hçp tác trong các 
nhóm khi thixc hién 
nhiém vu k toári cüa 
h9. 

( Dào tao sinh viên tt 
nghip có näng Iirc 
vói Co hi ngh 
nghip da dng và 
khã nang thIch irng 
vâi nhüng thay di 
näng dng trong môi 
trtrrng kinh doanh 
cUng nhu theo dui 
viêc hoc tap su6t d&i. 

Chuân 
du ra 

Sau khi hoàn thành CTDT, 
sinh viên dt di.rgc: 

Không dirqc nhc 
trong ph.n giài thiêu 

dn Sau khi hoãn thàith 
CTDT, sinh viên dt 

(CDR) • Kin thüc trong các chuong trinh duçic: 
ngành k toán lien 
quan; 

• Ap diing cac khái niêm, 
nguyen tc va k thut 
trong k toán va các 
ngành lien quan; 

• Th hiên nhãn thirc v 
trách nhiêm xA hôi; 

• Co duçc kin thüc v 
cac khái nim, 
nguyen tic, thirc tin 
và chun mrc cita k 
toán va các chuyên 
ngành khác cO lien 
quan áp dimg cho 
näng l%rc k toán; 

• Th hiên nhán thirc v 
dao durc kinh doanh 
theo cách phit hçvp vâi 
ngh k toán; 

• Ap diing các k5 näng 
thirc t và k thuât 
trong k toán và các 
chuyên ngành khác 

• Th hin khá nang giao 
tip, lânh do va lam 

viêc theo nhóm; 

• Giâi quyt các v.n d 
k toán môt cách khoa 
hoc; 

CO lien quan dê thirc 
hin các nhim vii 
trong 11th virc kë 
toan; 

• Thich img các vai trô 
khaC nhau cn thit 
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xeuc 1 T h' 
sosanh 

Chirong trInh dào to 
ngành k toán cüa Dai 

hçc Malaya 

Chirong trInh duo 
t3o ngãnh k toán 
cüa Dai hoc Khoa 

hçc Xa hçn 
Singapore 

Chirong trInh dào tio 
ngành ké toán cüa Dai 

hQc Mo Malaysia 
Ghi chü 

• Tth thành ngirôi có trong xã hi và dóng 
djnh hithng tir hoc su& gop tIch cl:rc cho 

di; cong dng và các ben 

• Ap ding các k5 nãng lien quan; 

quãn 1 và kinh doanh. • Th hin nhn thrc 
v do drc và giá trj 
do düc cüng nhix 
tInh chuyên nghip 
trong nhim vi 
chuyên môn; 

• Hot dng dc 1p 
hoc theo nhóm môt 
each hiu qua, vài 
khã nang trâ thãnh 
ngithi lânh dao  cUng 
nhrr giao tip hiu 
qua.; 

• Vn ding tu duy 
phàn phin và d 
xut cac giái phãp 
khã thi bng each sir 
dimg ki& thrc và k5 
näng có duçic trong 
vic giái quyêt các 
vn d lien quan dn 
k toán hoc các vn 
d kháe trong môi 
tru?mg kinh doanh; 

• Nhán thirc duçc sir 
cn thit phái thain 
gia h9c tp sut d?ñ 
d cal tin lien tuc và 
phát trin chuyên 
môn; Va 

• Nãng cao k5 näng 
quãn 1 vâ k nng 
kh&i nghip trong 
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Tiêu chI 
so sánh 

Chtro'ngtrmnh dào to 
ngành kê toán cüa Dai 

hQc Malaya 

Chffo'ng trInh dào 
tio ngành ké toán 
cüa Dai hQc Khoa 

hçc XA hi 
Singapore 

Chiro'ng trInh dào to 
ngành kê toán cüa Dti 

h9c M& Malaysia 
Ghi chü 

vic phn du d dt 
ducic thãnh tIch cao 
nht. 

Câu trüc 137 (TC) gôm có: 
- Dai cro'ng 50 (TC) 37% 
- Giáo dic chuyên nghip 
87(TC)-63% 

200 (TC) gm có: 
- Di crong 40 (TC) 
20% 
- Giáo diic chuyên 
nghip 160 (TC) 
80% 
Chirong trinh di kern 
diu kiên bt buôc là 
hoàn thành khóa thirc 
tp không tInh tin chi. 

134 (TC) gm có: 
- Dai cllong 15 (TC) 
12% 
- Giáo diic chuyên 
nghip119(TC)88% 

Ni dung 
chi tit 
chirong 

trInh 

- Giáo duc di ctrong 22 
TC 
-Co sâ khi ngành 28 TC 
-Co sâ ngành 60 TC 
- Ngành 15 TC 
-Thirc tp 12 TC 

- Giáo diic di c.rcrng: 
40 (TC) 
- Giáo dic chuyên 
nghip: 160 (TC) bao 
gm: 
+ Co si ngành: 60 
(TC) 
+ Chuyên ngành: 100 
(TC) 

- Giáo diic di cucmg: 15 
(TC) 
- Giáo dic chuyên 
nghip: 119 (TC) bao 
gm: 
+ Co sà ngành: 15 (TC) 
+ Chuyên ngành: 104 
(TC) 

So sánh 
các mon 
c& lOi 
thuic 
CTDT 
ngành k 
toán 
giüa các 
DH 

Nguyen 1 k toán (3 TC) K toán can bàn (3 TC) 
Nguyen l k toán (3 
TC) 

K toán tài chInh 1 (3 TC) 
K toán tài chInh 2 (3 TC) 
K toán tài chInh 3 (3 TC) 

K toán tài chInh (5 
TC) 
Báo cáo tài chinh 1 (5 
TC) 
Báo cáo tài chInh 2 (5 
TC) 
Báo cáo tâi chinh 3 (5 
TC) 

K toán tài chInh và báo 
cáo tài chInh 1 (3 TC) 
K toán nãng cao 1 (3 
TC) 
K toán nâng cao 2 (3 
TC) 
K toán cao cp (3 TC) 
K toán tâi chinh 1 (3 
TC) 
K toán tâi chInh 2 (3 
TC) 

K toàn quãn trj 1 (3 TC) K toán quán trj (5 K toán quàn trj 1 (3 
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ieuc 
sosanh 

Chirong trinh dào to 
ngành k toán cüa Dai 

hQc Malaya 

Chffo'ng trinh dào 
to ngành k toán 
cüa 03i h9c Khoa 

- hçc Xa hçn 
Singapore 

Chirongtrmnh dào to 
ngành ké toán cüa D3i 

h9c Mo' Malaysia 
Ghi chñ 

K toán quãn trj 2 (3 TC) 
K toán quán trj 2 (3 TC) 

TC) 
Kê toán trong vic 
diia ra quyt djnh và 
kim soát trong 
doanh nghip (5 TC) 
K toán quàn trj 
chin lirnc (5 TC) 

TC) 
Ké toán quàn trj 2 (3 
TC) 
K toán quãn trj cao cap 
(3 TC) 

K toán doanh nghip (3 
TC) 
H thng thông tin k toán 
(3 TC) 
H thng thông tin k toán 
nàng cao (3 TC) 

H thng thông tin k 
toán (5 TC) 

H thng thông tin k 
toán 1 (3 TC) 
H thng thông tin k 
toán 2 (3 TC) 

Kim toán can bàn (3 TC) 
Kiem toán nãng cao 1 (3 
TC) 
Kim soát nôi b (3 TC) * 

Kim toán can bàn (3 
TC) 
Kim toán nàng cao 
(5TC) 

Kim toán 1 (3 TC) 
Kim toán 2 (3 TC) 

Thuê Malaysia (3 TC) 
Thuê Doanh Nghip (3 
TC) 

Thu can bàn (5TC) 
Thu Doanh nghip 
(5TC) 

Thu 1 (3 TC) 
Thu 2 (3 TC) 

Thiic tp (12 TC) Thuc tap cui khóa (0 
TC) 

5119 



III. DANH MUC  CAC MON HQC TUNG DUNG — THAY THE 

STT 

Mon hQc trong chtrong trInh Cu Mon hQc trong chuo'ng trInh mói 

Ten mon hQc 
- 

Ma mon hQc 
So tin 

chi Ten mon hQc - Ma mon hQc So tin 
chi 

Danh miic mon hQc ttro'ng duong, thay th 

1.  Ting Anh nâng cao 1 GENGO4OS 4 

Mon hQc tu'o'ng duo'ng theo quy dinh ngoii ngü không 
chuyên cüa Trirông 

2.  Ting Anh nâng cao 2 GENGO4O6 4 

3.  Ting Anh nâng cao 3 GENGO4O7 4 

4.  Ting Anh nâng cao 4 GENGO4O8 4 

5.  Ting Anh nâng cao 5 GENGO4O9 4 

6.  Ting Anh nâng cao 6 GENGO41O 4 

7.  Ting Anh nâng cao 7 GENGO41 1 4 

8.  Ting Anh nâng cao 8 GENGO412 4 

Dói vi sinh viên thiu mt môn, sinh vien phãi h9c mon tuong ducing. Ting Anh nâng cao 8 phâi dtt tr 5,0 dim trâ len. 

Di vói sinh viên thiu ti.'r hai dn ba môn, sinh viên phãi h9c các mon tuong c1ucrng vàhc them mon Tiêng Anh nâng cao 9 (GENG 1347). 
Tiêng Anh nâng cao 9 phãi dtt tr 5,0 diem tth len. 

Di vâi sinh vien thiu tr bn mOn tth len, sinh viên phài h9c các mon tuong ducmg và h9c them mon Ting Anh nâng cao 9 (GENG 1347) 
và tiêng Anh nâng cao 10 (GENG1348). Tiêng Anh nâng cao 10 phái dat tü 5,0 diem trâ len. 

NhUng nguyen l co ban cüa CNMLN 
(phan 1) 

POLI12O1 2 Trit h9c Mac - Lenin P0L11304 3 

10. 
Nhttng nguyen 1 co ban cUa CNMLN 
(phan 2) 

P0L12302 
Kinh t chInh trj Mac - Lê Nm P0L11205 2 

ChU nghTa XHKH POLl 1206 2 
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STT 

Mon hçc trong chtro'ng trInh cfl Mon h9c trong chuoiig trInh mói 

Ten mon hçc Ma mon h9c 
S tin 

chi Ten mOn hQc Ma mon hçc 
S tin 

ciii 

11. Di.rng 1i CM cüa Dáng CSVN P0L12301 3 Ljch sCr Dáng Cong san Vit Nam P0L11207 2 

12. Tu tuâng H ChI Minh P0L12201 2 Tu tu?ng H ChI Minh P0L11208 2 

13. Giáo d%lc quc phông DEDU18O1 8 

GDQP và AN: Duàng 1i QP Va 
AN cUa Dáng Cong san Vit Nam 

DEDUO3O1 3 

GDQP và AN: Cong tác quoc 
phông và an ninh 

DEDUO2O2 2 

GDQP và AN: Quân sir chung DEDUO 103 1 

GDQP và AN: K5 thut chin daU 
b binh va chin thut 

DEDUO2O4 2 

14. K5nanghçctp EDUC12O1 2 
Djnh huoig ngh nghip và k5 nãng 
hc tp 

EDUC63O1 3 

15. Pháp 1ut dti cucing GALW12O1 2 Pháp 1ut dai  circYng GLAW63O1 3 

16. Toán cao cp MATH13O1 3 Giãi tIch MATH63O1 3 

17. L thuyt xác sut và tMng kê toán MATH13O4 3 Xác suAt va thng kê MATH63O3 3 

18. Kinh t vi mô 1 ECON13O1 3 Kinh t Vi mô 1 (TA) EC0N5302 3 

19. Kinh t vT mô 1 ECON 1302 3 Kinh t VT mô 1 (TA) EC0N5303 3 

20. Tài chInh — tin t F1NA2302 3 Tin t vâ Ngân hang F1NA6307 3 

21. 
K toán trong doanh nghip (TA)- 
ACCA Fl 

ACCO14O1 4 Kê toán trong doanh nghip (TA) ACC05302 3 

22. Nguyen 1 k toán ACCO23O1 3 Nguyen 1 k toán (TA) ACCO53O1 

23. Luât kinh t GLAW33O1 3 Luât kinh doanh GLAW63O2 3 
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STT 

Mon hQc trong chirong trInh cfl Mon hQc trong chuong trInh mói 

Ten mon hQc MA mon h9c °h 11  
si t' 

Ten mon hQc MA mOn hoc So tin 

24. K toán tài chInh 1 ACCO2322 3 K toán tài chInh 1 ACCO63O1 3 

25. K toán tài chmnh 2 ACCO34O1 4 K toán tài chInh 3 ACC06303 3 

26. K toán tài chinh 3 ACCO33O1 3 K toán tài chinh 4 ACC06304 3 

27. 
Ktoánquàn trj can bàn 1 (TA)- 

ACCO2305 3 K toán quãn trj can bàn 1 (TA) ACC05317 3 

28. 
Ktoánquàn trj can bàn 2 (TA)- 

ACCO2306 3 K toán quãn trj can bàn 2 (TA) ACC05319 3 

29. He th6ng thông tin k toán 1 ACC03315 3 H thng thông tin k toán 1 ACC06307 3 

30. H thng thông tin k toán 2 ACC03303 3 H th6ng thông tin k toán 2 ACC06308 3 

31 
H thng hoach  djnh ngun lire  doanh 
nghip 

MISY3 302 
H thng hoch djnh nguôn 1rc 
doanh nghip 

ACCO63 11 3 

32.  Tài chInh doanh nghip 1 (TA) FI.NA3319 3 Tài chInh doanh nghip 1 (TA) F1NA5304 3 

33.  Tài chInh doanh nghip 2 FINA3 322 3 Tài chInh doanh nghip 2 FINA63 11 3 

34.  Kim toán 1 (TA)- ACCA F8 ACC03323 3 Kim toán 1 (TA) ACC05307 3 

35.  Kim toán 2 (TA) — ACCA F8 ACC03324 3 Kim toán 2 (TA) ACC05321 3 

36.  Thu va hott dng kinh doanh F1NA3318 3 K toán thu 1 ACC06305 3 

37.  K toán và lap báo cáo thud ACCO33 11 3 K toán thud 2 ACC06306 3 

38.  Nghip vii  ngân hang thirong mai F[NA3321 3 Ngân hang thuong rnai FINA63 12 3 

39.  Quàn trj ngân hang thirong mai F1NA3307 3 Quàn trj ngân hang thirnng mai F1NA6304 3 

40.  K toán ngân hang ACC03306 3 Ké toán ngân hang ACC06312 3 

41.  Tài chInh hành chInh sr nghip FINA3 324 3 Tài chInh hành chInh s nghip ACC06309 3 
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STT 

Mon hçc trong chu'ong trinh cu Mon h9c trong chuo'ng trInh mó'i 

Ten môn hçc Ma mon h9c 
s tin 

chi Ten mOn Iiçc Ma mon hQc s tin 
c hi 

42.  K toán hành chfnh sir  nghip ACC03320 3 K toán hành chInh sir  nghip ACCO63 10 3 

43.  Thanh toán quc th F1NA3302 3 Thanh toán quc t (TA) FINA53 13 3 

44.  Phân tIch báo cáo tài chInh F1NA3312 3 Phân tIch báo cáo tài chInh F1NA6309 3 

45.  Marketing can bàn (TA) BADM23O1 3 Marketing can bàn (TA) BADM5335 3 

46.  Thj tnrông tài chInh F1NA3320 3 Thj trix?ng tài chinh F1NA6308 3 

47.  Lp k hoach kinh doanh BADM3324 3 Lp k hoach kinh doanh BADM6323 3 

48.  
K toán tài chinh qu6c th 1 (TA)- 
ACCAF3 

ACCO2303 3 K toán tài chmnh quc t 1 (TA) ACC05305 3 

K toán tài chInh quc t 2 (TA)- 
ACCAF3 

ACCO2304 3 K toán tài chInh quc t 2 (TA) ACC05306 3 

50. 
K toán quân trj nâng cao (TA) — 
ACCA F5 

ACC03402 3 
Quãn trj hoat  dng doanh nghip 
(TA) 

ACC05325 3 

51. Kim toán thuc hành ACC03319 3 Kim toán thirc hành ACC06314 3 

52. Kim toán hoat dng ACC03313 3 Kim toán hoat  dng ACC06315 3 

53. Kim soát nôi b ACC03312 3 Kim soát nôi bô ACC06313 3 

54. Thrc tp tt nghip ACC04499 4 Thrc tp t& nghip ACCO64O1 4 

55. Quan trj hçc BADM13O1 3 Quãn trj hçc BADM6321 3 

56. Tin hçc itai cixcmg COMP14O1 4 Tin hçc dai  cuong COMP63O1 3 

57. Nguyen 1 thng kê kinh th EC0N3302 3 

Chon 1 trong các mon sau: 

Thng kê cho kinh th va tài chfnh FINA63O1 3 

TIing kê ring dyng BADM63O2 3 
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STT 

Mon hQc trong chirong trInh cii Mon hQc trong chu'o'ng trInh mói 

Ten mon hQc - Ma mon hçc So tin 
chi Ten mon hQc Ma mon hQc So tin 

clii 

58. Logic hçc ACCOI2O1 2 

Ch9n 1 trong các các mon sau 

Logic hQc ACC06317 3 

Tu duy phàn bin BLAW63O3 3 

59. Tam 1' hçc di cucing SOCI12O1 2 

Ch9n 1 trong các các mon sau 

Tam 1 hc dai  cuong S0C16302 3 

Con ngui và môi truOng B10T6301 3 

Danh miic mon hçc khoa không con dào to, sinh viên trã nc ciing vói các Khoa khác 

60. Chuyên d k näng GLAW4 102 1 

Sinh viên chon 1 trong các môii sau 

Quàn tn bàn than BADM61O1 1 

Tu duy phàn bin và sang tto BADM6 102 1 

Giá trj sng 1 BADM6 103 1 

Giá trj sing 2 BADM6 104 1 

Thông minh cam xüc và tu duy tIch 
ciTe 

BADM6 105 1 

Danh miic mon hc ty chn khoa không cOn dào to, sinh viên trã nq bang các mon hc khác trong danh mic tir chçn ciia chu'o'ng 
trInh ma khoa dang dào t30. 

61. Quàn trj nhân hrc (TA) BADM23O3 3 

62. Thit lap và thm dinh dr an du tu BADM3321 3 

63. Quán trj chin luçc BADM43O1 3 

64. Ktoánquet I ACC03317 3 

65. Ktoánquct2 ACC03318 3 
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IV. DANH MVC  CAC MON HQC TUNG DUNG — THAY THE DANH CHO SINH VIEN DiJ TRA CHUYEN SANG 
CHAT LuqNG CAO 

STT 

Mon hQc trong chtro'ng trInh di trà Mon hQc trong chuo'ng trInh chat lu'çrng cao 

Ten mon hçc Ma mon hçc 
sL  °' Ten mon hQc Ma mon hQc So tin 

Danh myc mOn hQc tirong throng, thay th 
1. Tri& hc Mac - Lenin POLl 1304 3 Trit hçc Mac - Lenin POLl 1304 3 
2. Kinh t chInh trj Mac - Lê Nm P0L11205 2 Kinh t& chInh trj Mac - Lê Nm P0L11205 2 
3. Chü nghTa XHKH P0L11206 2 ChU nghia XHKH P0L11206 2 

4. Ljch sir Dâng Cong san Vit Nam P0L11207 2 Ljch sir Dáng Cong san Vit Nam P0L11207 2 

5. Tu tu1ng H ChI Minh P0L11208 2 Tu ti.râng H ChI Minh P0L11208 2 

6. Ting Anh nâng cao 1 GENG1339 4 Ting Anh nâng cao 1 GENG 1339 4 

7. Ting Anh nâng cao 2 GENG134O 4 Ting Anh nâng cao 2 GENG134O 4 

8. Ting Anh nâng cao 3 GENG1341 4 Ting Anh nâng cao 3 GENG1341 4 

9. Ting Anh nâng cao 4 GENG1342 4 Ting Anh nâng cao 4 GENG1342 4 

10. Ting Anh nâng cao 5 GENG1343 4 Ting Anh nâng cao 5 0ENG1343 4 

11. Dinh hi.ràng hoc tap EDUC 1311 Djnh huàng ngh nghip và k5 
nang hçc tp 

EDUC63O 1 3 

12. Pháp 1ut di cuong GLAW131S 3 Pháp 1u.t dai  cuang GLAW63O1 3 

13. L 1un nhà ntrâc và pháp 1ut BLAW13O1 3 L 1un nhà nuâc và pháp luett BLAW63O1 3 

14. Giãi tIch MATH1314 3 Giâi tIch MATH63O1 3 

15. Dai s6 tuyn tInh MATH1313 3 Dai s6 tuyn tInh MATH63O2 3 

16. Thng ké üng ding BADM1377 3 Thng kê i'rng ding BADM63O2 3 



STT 

Mon hQc trong churoiig trInh di trà Mon hQc trong chu'o'ng trInh cht lu'qng cao 

Ten môn hçc MA mon hQc 
sL t 

chi Ten mon Iiçc MA mon 
So tin 

17.  Xác sut và th6ng kê MATH1315 3 Xác suit và thng ké MATH63O3 3 

18.  Tin hçc cli dicing COMP13O7 3 Tin hçc di cucing COMP63O1 3 

19.  Nhp mon tin h9c ITEC 1307 3 Nhp mon tin hçc ITEC6301 3 

20.  Tin hçc üng d%lng C0MP2403 3 Tin hc 1mg ding C0MP6302 3 

21.  Truy v.n df lieu ITEC1322 3 Truy vn dtr 1iu ITEC6302 3 

22.  Phân tIch dt lieu ITEC 1323 3 Phân tIch dt:t lieu 1TEC6303 3 

23.  K toán trong doanh nghip (TA) ACCO 1356 3 K toán trong doanh nghip (TA) ACC05302 3 

24.  Tin t và ngân hang F1NA2333 3 Tin t và ngân hang F1NA6307 3 

25.  Thj tnrông tài chInh ACCO2334 3 Thj tru&ng tài chInh ACC06308 3 

26.  Luâtkinhdoanh GLAW1318 3 Luâtkinhdoanh GLAW63O2 3 

27.  Lut lao dng BLAW1317 3 Lut lao dtng BLAW63O2 3 

28.  K toán tài chinh 1 ACCO 1326 3 K toán tài chInh 1 ACCO63O1 3 

29.  K toán tài chfnh 2 ACC01334 3 K toán tài chInh 2 ACC06302 3 

30.  K toán tài chInh qu6c t 1 (TA) ACC01345 3 K toán tài chInh quc t 1 (TA) ACC05305 3 

31.  K toán tài chInh quc t 2 (TA) ACC01347 3 K toán tài chInh quc t 2 (TA) ACC05306 3 

32.  Kim toán 1 (TA) ACCO 1342 3 Kim toán 1 (TA) ACC05307 3 

33.  Kim toán 2 (TA) ACC01352 3 Kim toán 2 (TA) ACC05321 3 

34.  K toán tAi chInh 3 ACCO 1335 3 K toán tài chInh 3 ACC06303 3 

35.  K toán tài chInh 4 ACC01336 3 K toán tài chInh 4 ACC06304 3 

36.  K toán thu 1 ACCO 1337 3 K toán thu 1 ACC06305 3 
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STT 

Mon h9c trong chu'o'ng trInh tti trà Mon hQc trong chu'o'ng trInh chat lu'çnig cao 

Ten mon hçc Ma mOn hçc s' 
Ten mon hçc Ma niôn h9c 

So tin 

37.  K toán thu 2 ACCO 1338 3 K toán thu 2 ACC06306 3 

38.  H thng thông tin k toán 1 ACCO 1339 3 H thing thông tin k toán 1 ACC06307 3 

39.  H thng thông tin k toán 2 ACCO 1333 3 H thong thông tin k toán 2 ACC06308 3 

40 
H thong hoch djnh ngun 1irc doanh 
nghip 

ACCO 1355 
H th6ng hoch djnh nguôn 1rc 
doanh nghip 

ACCO63 11 3 

41.  Phân tIch báo cáo tài chInh F1NA2336 3 Phân tIch báo cáo tài chInh F1NA6309 3 

42.  Tài chmnh hành chInh sir nghip ACC01327 3 Tài chInh hành chInh sir nghip ACC01327 3 

43.  Ké toán hành chInh sr nghip ACC01344 3 K toán hành chInh sr nghip ACC01344 3 

44.  K toán quãn trj can bàn 1 (TA) ACCO1341 3 K toán quán trj can bàn 1 (TA) ACC05317 3 

45.  K toán quán trj can bàn 2 (TA) ACCO 1343 3 K toán quân trj can bàn 1 (TA) ACCOS3 19 3 

46.  K toán ngân hang ACCO 1331 3 K toán ngân hang ACCO63 12 3 

47.  Quán 1 danh muc du tu F1NA2341 3 Quán 1 danh muc d.0 tii FINA631O 3 

48.  Kim soát nôi bô ACCO 1350 3 Kim soát nôi bô ACC06313 3 

49.  Kim toán thixc hành ACC01349 3 Kim toán thirc hành ACC06314 3 

50.  Kim toán hott dng ACC01353 3 Kim toán hot dng ACC06315 3 

51.  Kim toán nôi b ACC01354 3 Kim toán nôi b ACC06316 3 

52.  Tâi chInh doanh nghip 2 F1NA2338 3 Tài chInh doanh nghip 2 FINA63 11 3 

53.  Ngân hang thtrng mi F1NA1327 3 Ngân hang thuang mai FINA63 12 3 

54.  Quan trj ngân hang thixang mai FNA1327 3 Quán trj ngân hang thirong mi F1NA6304 3 

55.  Khâi nghip BADM139O 3 Khi nghip BADM63O6 3 
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STT 

Mon h9c trong chirong trinh di trà Mon hQc trong chuong trInh cht lu'Qng cao 

Ten mon hQc Ma mon hQc 
So tin 

chi 
Ten mon hoc 

- 
Ma mon hQc 

So tin 
chi 

56.  Thirc tp tét nghip ACC04899 4 Thirc tp tt nghip ACCO64O1 4 

57.  Khóa 1un t6t nghip ACC04699 6 Khóa luân t& nghip ACCO66O1 6 

58.  Lp k hoch kinh doanh BADM2323 3 Lp k hoch kinh doanh BADM63 11 3 

E)Ei vOi trumg hçp sinh viên chuong trinh chit li.rcrng cao chuyn sang chi.rcng trInh dui trà sinh viên vn thrçc xét trong throng theo 

danh miie  tl.rrng throng áp ding cho sinh viên chuyn tr chixcrng trInh di trà sang chi.rcng trInh chtt lucmg cao và duçic xét b sung các 

mon hoc sau: 

STT 

Mon hçc trong chirong trInh chat lu'qng cao MOn hQc trong chuong trInh (Iii trà 

Ten mon hçc Ma mon hQc 
So tin 

chi 
Ten mon hoc 

- 
Ma mon hoc 

So tin 
chi 

Danh mic mon hQc ttro'ng throng, thay th 

1.  Kinh t vi mô (TA) EC0N5302 3 Kinh t vi mô ECON13O1 3 

2.  Kinh th vi mô (TA) EC0N5303 3 Kinh t vi mô ECON 1302 3 

3.  Nguyen i k toán (TA) ACCOS3O1 3 Nguyen 1 k toán ACCO 1325 3 

4.  Tài chInh doanh nghiêp 1 (TA) ACC05304 3 Tài chInh doanh nghiêp 1 ACC01329 3 

5.  Thanh toán quc t (TA) F1NA5313 3 Thanh toán quc t F1NA2343 3 

6.  Marketing can ban (TA) BADM5335 3 Marketing can bàn BADM1372 3 
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V. HU'ONG DAN THVC HIN 

5.1. TInh lien thông 

Chi.xo'ng trinh dào tao  trinh d dai  h9c dä chü dn tInh lien thông, dam bão cho 

nguO'i hc sau khi tt nghip dai  h9c có th h9c len trinh d Thac si, Tin si v k toán. 

5.2. Xây dçrng d cirong chi tit các mon hQc 

Trên co sâ chrnmg trinh dào tao,  giãng viên biên soan dà cuoig chi tiêt các mon 

hc theo quy djnh cüa B Giáo diic và Dào tao  và cüa Truông vi mt so diem cn hru 

nhu sau: 

V vic trin khai chi tit các mOn hçc, dam bão tInh logic cüa vic truyn dat 

và tip thu các mãng kin thc, có quy djnh các mOn h9c truâc cüa các mon 

h9c k tip trong chuong trinh dào tao. 

V ni dung, trr phn kin thirc tu chçn, các mOn hçc con lai  là bAt buc thrc 

hiên. Ni dung trong d cuong là nhüng ni dung c& lOi cüa mon h9c. 

V phn kin thi'rc t%r chçn, sinh viên hra ch9n các mOn hçc trên co sâ so tin 

chi tIch lüy quy djnh cho nhóm mon h9c tr chçn d dam bão tIch lUy dU s tin 

chi. Ph.n kin thrc thi:rc tir chçn hang näm cO th thay di, b sung d dáp rng 

yêu cu c.p nht và hi nhp. 

V yêu cu thrc hin s lucmg bài tp (nu có) cüa các mOn h9c, do giàng viên 

quy djnh nhm giüp sinh viên nAm vftng kin thirc l thuyt va rèn 1uyn cac 

k5 näng cn thit cho sinh viên. 

V tài 1iu h9c ttp, tAt ca các mOn hçc du có giáo trinhl tp bài giãng/ tài 1iu 

tham khão/tài 1iu huóng dan... d cung cAp cho sinh viên. Tüy theo ni dung 

cac mon hçc, giãng viên xác djnh phirong pháp giãng day  cho ph'i hçxp. 

5.3. Dnh hithng phirong pháp giãng dy 

Chixorng trinh duc biên soan theo huâng di mâi cac phuong pháp day  và hc 

dai h9c: giãm s gi 1 thuyt, tang s ghr thrc hành, tang thai gian cho sinh viên tçr 

nghiên cfru, dcc tài 1iu, thào lun, lam các bài t.p va thirc tip; 

KMi kin thirc cüa chuong trinh phü hcp vi khuOn kh ma B Giáo dtc và Dào 

tao d quy djnh cho chucing trinh giáo ditc trInh d dai  hçc 4,0 näm. 

5.4. Dnh hu&ng dánh giá 

Dánh giá hc tp thuOng xuyên bang kim tra 1 thuyt, thrc hành tinh hung, vit 
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tiêu Iuân. 

T chrc thi kt thüc mon h9c theo hinh thrc: trc nghim, tir 1un, vi& tiêu luan 

hoäc kt hçp các hInh thirc trên. 

Quy trInh t chirc thi, kim tra, danh giá diiçxc thrc hin theo quy ch hin hành 

cüa nhà tnrông. 

5.5. Dnh htro'ng cách thffc hra chQn các mon hQc thuc kh6i kin thfrc co' s& 

ngành 

Sinh viên lira ch9n các mon h9c duOi day dira trên co sâ s tin chi tIch ffiy quy 

djnh dành cho nhóm mon h9c tr ch9n thuic khi kin thirc cci sâ ngành d dam bào dü 

khi hrcing tii thiu 06 tin chi tIch luy, cii th nhu sau: 

sri' Ten mon hQc 
Ma mon 

hoc 

Khi krçrng kin thfrc 
Ghi chü 

L thuyt 
Thtrc 
hành 

Chpn 2 trong các mon sau 

1.  
Tin t vã Ngân hang 
Money and Banking 

F1NA6307 2 1 

2.  
Thj trLrmg tài chInh 

Financial Markets 
F1NA6308 2 1 

1 
Luât kinh doanh 

Business Law 
GLAW63O2 3 

Luat lao dong 

Labour Law 
BLAW63O2 2 1 

5.6. Bnh htro'ng cãch thtrc 1ira chQn các mon thuc kin thirc chuyên ngành 

IMi vói sinh viên chuyên ngành k toán 

Sinh viên phãi ha chon các mon h9c tir ch9n trong danh miic kin thirc chuyên 

ngành dành cho ngành k toán và dam bào dCi khi hcing tii thiu là 15 tin chi tich lOy, 

cu th nhu sau: 
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STT Ten mon hoc 
Ma mon 

hoc 

Khi ltrçrng 
klefl thirc 

Ghi chü 
L 

thuyt 
Thrc 
hành 

Tif chQn 5 mon trong các mon hQc 
san: 

10 5 

Tài chInh hành chInh six nghip 

Finance for Public Sector 
ACC06309 2 1 

2. 
Tài chInh doanh nghip 1 (TA) 

Corporate Finance 1 
F1NA5304 2 1 

K toán hành chInh six nghip 
Accounting for Public Sector 

ACCO63 10 2 1 

4.  
H thng hoch djnh ngun Ic  doanh 
nghip 

Enterprise Resource Planning System 
ACCO63 11 2 1 

5.  
K toán quán trj can bàn 1 (TA) 

Fundamentals of Management 
Accounting Part 1 — ACCA F2 

ACC05317 2 1 

6.  
K toán ngân hang 

Accounting of Banking 
ACC06312 2 1 

Quãn 1 danh muc du Ut 

Portfolio Management 
F1NA631O 2 1 

8. 
K toán quãn trj can ban 2 (TA) 

Fundamentals of Management 
Accounting Part 2 — ACCA F2 

ACC05319 2 1 

• iMi vri sinh viên chuyên ngành kim toán 

Sinh viên phãi 1ira ch9n các mon h9c tr ch9n trong danh mic kin thirc chuyên 

ngOnh dành cho ngành kim toán và dam bào dü khi liiçing ti thiu là 12 tIn chi 

tIch lüy, cii th nhix sau: 

STT Ten mon hoc Ma mOn 
hoc 

Khôi hrqng 
kin thfrc 

Ghi chü 
L 

thuyt 
Thirc 
hành 

Tij chçn 4 mon trong các mon 
hoc san: 8 4 

L 
Kim toãn hot d9ng 

Performance Auditing 
ACCO63 15 2 1 
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STT Ten mon hoc Ma mon 
hoc 

Kh6i ltrçrng 
kiên thfrc 

Ghi chü 
L 

thuyt 
Thtrc 
hành 

2.  
H thng thông tin k toán 1 

Accounting Information System 1 
ACC06307 2 1 

3.  
K toán quãn trj can bàn 1 (TA) 

Fundamentals of Management 
Accounting Part 1 — ACCA F2 

ACC05317 2 1 

Tài chfnh doanh nghip 1 (TA) 

Corporate Finance I 
FHA53O4 2 1 

Kim toán nôi bô 

Internal Audit 
ACC06316 2 1 

6.  
H thng thông tin k toán 2 

Accounting Information System 2 
ACC06308 2 1 

7.  
Tài chinh doanh nghip 2 

Corporate finance 2 
FINA63 11 2 1 

8.  
K toán quãn trj can bàn 2 (TA) 

Fundamentals of Management 
Accounting Part 2 — ACCA F2 

ACCO53 19 2 1 
K toán quãn 
trj can bàn 1 
(TA) 

Quãn trj hot dng doanh nghip 
(TA) 

Performance Management— ACCA 
F5 

ACC05325 2 1 

5.7. Dnh htróng cách thtrc hra chQn các mon hQc thuc khi kin thüc b 

tnT 

Sinh viên phãi 1ra ch9n các mon h9c tr chçn trong danh miic kin thirc b trg và 

dam bão dü khi hrcng ti thiu là 06 tin chi tich iQy, ci th nhu sau: 

STT Ten mon hoc 
Ma mon 

hoc 

Khi lucrng 
kin thfrc 

Ghi chü 
L 

thuyt 
Thirc 
hành 

Tir chçn 2 mon trong các mon 
h9c sau: 4 2 

1.  Thanh toán quc th (TA) F1NAS 313 2 1 

2.  Ngan hang thiwng mi FINA63 12 2 1 

3.  Quãn trj ngân hang thuong mai F1NA6304 2 1 
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STT Ten mon h9c 
Mãmôn 

hoc 

Kh6i Iirqng 
kienthü'c 

Ghi chü 
L 

thuyt 
Thtrc 
hành 

4. KhOi nghip BADM63O6 2 1 

5.8. Tt nghip 

Ngoài mon thirc tp ttt nghip, sinh viên thirc hin KhOa luan t& nghip ho.c h9c các 

mon h9c tIch lüy thay th khóa 1u.n khi hi dü các diu kin tai  "Quy ch dào tao 

tai dai hQc h chInh quy theo h th6ng tin chi" hin hành cüa Tn.ràng Dai  h9c M 

Thành ph H Chi Minh và quy djnh cüa Khoa, C th nhix sau: 

5.8.1. Tt nghip vó'i khOa 1un tt nghip 

Sinh viên duçic dang k d thirc hin khóa 1u.n t& nghip nu dü các diu kin 

sau: 

Co nguyen v9ng däng k Bão v khóa luan  tt nghip. 

Dã tIch luy dü cac mOn h9c trong chuong trInh k cà các mon ting Anh (trr 10 

tin chi các mon tt nghip) 

Co dim trung binh tIch lüy dat  tir 3,0 dim (theo thang dim 4) 

Dim thirc t.p t& nghip dat  tir 8,0 tr& len theo thang dim 10 hoc 3,5 theo 

thang dim 4 vã dugc sir dng cüa giãng viên huàng dk 

Sinh viên dU diu kiin dã dang k lam Khóa 1u.n t& nghip thi không däng k 

hQc 02 mon hçc thay th trong h9c k' 11 

5.8.2. Tt nghip vói các mon hçc tIch luy thay th khóa 1un 

Di vài các mon hçc tich lüy d t& nghip, sinh viên cO th h9c tIch lily dAn dAn 

a các hçc ks'. Các mOn h9c thay th khóa luan t& nghiep duçc 1ira chçn tü các 

mOn h9c tr ch9n trong danh mic các mon hc thay th khóa 1u.n d bão dU khi 

luçmg 06 tin chi tIch lüy theo quy djnh./. 

19!L9 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

