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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM 

 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 
 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1. Tên môn học: KẾ TOÁN QUỐC TẾ 2    

1.2. Mã môn học: ACCO3318 

1.3. Khoa phụ trách: Kế toán – Kiểm toán  

1.4. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Môn học Kế toán quốc tế 2 là môn học kế tiếp môn Kế toán quốc tế 1, giúp sinh 
viên tiếp cận sâu hơn các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, tập trung vào các chuẩn 
mực về khuôn mẫu lý thuyết cũng như các yêu cầu của việc trình bày báo cáo tài chính 
cũng như một số nội dung cơ bản của báo cáo tài chính hợp nhất. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

Môn học này cung cấp cho sinh viên hiểu biết về các chuẩn mực báo cáo tài chính 
quốc tế cơ bản và nhận dạng những khác biệt với các chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức: 

Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể: 

- Giải thích các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của Khuôn mẫu IFRS về lập và 
trình bày báo cáo tài chính. 

- Giải thích các nguyên tắc trình bày các báo cáo tài chính theo IFRS, bao gồm 
cả báo cáo tài chính hợp nhất. 

- Nêu những điểm khác biệt cơ bản giữa các chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực 
Việt Nam trong những nội dung trên. 

3.2.2. Kỹ năng: 

Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể: 

- Giải thích các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh được dùng trong chuẩn 
mực. 

- Đọc văn bản dưới dạng các chuẩn mực để phân biệt những nội dung mang tính 
quy định hoặc giải thích, hướng dẫn; so sánh giữa các quy định. 

3.2.3.  Thái độ:Qua quá trình học tập môn học, sinh viên được trang bị khả năng 
làm việc theo nhóm, tinh thần kỷ luật và tính chính xác trong công việc. 
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4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  Khuôn mẫu lý 
thuyết về lập và 
trình bày BCTC 

- Mục đích của BCTC 

- Các đặc điểm chất 
lượng của BCTC 

- Các yếu tố của BCTC 

5 3 2  

- Giáo 
trình 

- Website 
IFRS 

2.  Trình bày BCTC - Các nguyên tắc 

- Các BCTC cụ thể 5 3 2  
- IAS 1 

- Giáo 
trình 

3.  Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ 

- Khái niệm 

- Các bộ phận 

- Các vấn đề về trình 
bày BCLCTT 

5 3 2  

- IAS 7 

- Giáo 
trình 

4.  Sự kiện sau ngày 
khóa sổ 

- Khái niệm 

- Ghi nhận và đánh giá 

- Trình bày và thuyết 
minh 

5 3 2  

- IAS10 

- Giáo 
trình 

5.  Chính sách kế 
toán, sự thay đổi 
ước tính kế toán 
và sai sót 

- Khái niệm 

- Chính sách kế toán 

- Sự thay đổi ước tính 
kế toán 

- Sai sót 

5 3 2  

- IAS 8 

- Giáo 
trình 

6.  Thuyết minh về 
các bên liên quan 

- Khái niệm 

- Thuyết minh về các 
bên liên quan 

5 3 2  
- IAS 24 

- Giáo 
trình 

7.  Giới thiệu về 
BCTC hợp nhất 

- Khái niệm 

- Hợp nhất kinh doanh 

- Lập BCTC tại ngày 
hợp nhất 

- Lập BCTC sau ngày 
hợp nhất 

- Xử lý các vấn đề liên 
quan 

15 8 7  

- IFRS 3,  

- Giáo 
trình 

Tổng cộng 45 26 19  -  

Ghichú:TC: Tổng số tiết; LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TH: Thực hành. 
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5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính: 

- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (2010). Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế  

- Các vấn đề chuyên sâu về báo cáo tài chính. 

- Các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 

5.2. Tài liệu tham khảo thêm: Hennie van Greuning, Marius Koen (2011), 
International Accounting Standards: A Practical Guide, World Bank 
Publication. 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

6.1. Thang điểm: 10 

6.2. Hình thức thi: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận, không tham khảo tài liệu. 

6.3. Số lần, hình thức đánh giá và trọng số đánh giá kết quả học tập: 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Bài tập trong lớp 20% 

2 Thi giữa kỳ 20%  

3 Thi cuối kỳ 60% 
 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (4.5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1. Buổi 1 Khuôn mẫu lý thuyết về lập và trình bày BCTC 

- Bài giảng 

- Bài tập 

 

2. Buổi 2 Trình bày báo cáo tài chính  

- Bài giảng 

- Bài tập 

3. Buổi 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

- Bài giảng 

- Bài tập 

4. Buổi 4 Sự kiện sau ngày khóa sổ 

- Bài giảng 

- Bài tập 

5. Buổi 5 Ôn tập chương 1 đến chương 4  

Kiểm tra giữa kỳ 

Chính sách kế toán, sự thay đổi chính sách kế toán 
và sai sót 

- Bài giảng 

- Bài tập 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

6. Buổi 6 Các bên liên quan 

- Bài giảng 

- Bài tập 

 

7. Buổi 7 Giới thiệu báo cáo tài chính hợp nhất 

- Bài giảng 

- Bài tập 

 

8. Buổi 8 Giới thiệu báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) 

- Bài giảng 

- Bài tập 

 

9. Buổi 9 Giới thiệu báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) 

- Bài giảng 

- Bài tập 

 

10. Buổi 10 Ôn tập chương 5 đến chương 7  

(Môn này chỉ giảng dạy cho sinh viên chính quy ban ngày) 

  
 

 
 
  

 


