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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:  BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ    

1.2 .  Mã môn học: ACCO4199 

1.3 .  Khoa phụ trách: Kế toán – Kiểm toán  

1.4 .  Thời lượng  : 01 tín chỉ  

2. MÔ TẢ MÔN HỌC: 

 Công việc kế toán gắn liền với các hoạt động kinh tế, tài chính trong một doanh 

nghiệp, mà các hoạt động này diễn ra ngày càng đa dạng, phong phú, muôn màu muôn 

vẻ. Tuy nhiên, ngoài trình độ chuyên môn, thì người làm kế toán cần hội tụ các kỹ năng 

cần thiết của một kế toán viên chuyên nghiệp. Môn học Báo cáo chuyên đề nhằm trang bị 

cho sinh viên một số các kỹ năng cơ bản liên quan lĩnh vực nghề nghiệp, nhằm nâng cao 

năng lực làm việc thực tế cho sinh viên sau khi ra trường , ngoài ra cũng là cơ hội giao 

lưu với các chuyên gia thực tế nhằm  được nghe chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực 

chuyên môn như kế toán, kiểm toán, thuế    

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung  

 Môn học này nhằm cho sinh viên có điều kiện giao lưu và được chia sẻ kinh 

nghiệm từ chuyên gia, doanh nhân,  liên quan đến kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực kế 

toán, kiểm toán, thuế ..  Từ đó, sinh viên có thể phân tích các tình huống thực tế, hệ thống 

và củng cố lại kiến thức của chính mình, cũng như có thể hình dung rõ ràng yêu cầu và 

các kỹ năng cần thiết mà một kế toán viên, kiểm toán viên cần phải có liên quan nghề 

nghiệp, nhằm có thể ứng dụng vào công việc của mình sau này  

3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức:  

            Mục đích của chuyên đề  là tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các vấn đề trong 

thực tế được đưa ra bằng cách minh họa trong các trường hợp cụ thể, giúp sinh viên giải 

thích, phân tích, tổng hợp và có thể vận dụng  xử lý trong một số tình huống, công việc  

chuyên  ngành. Từ đó, nắm bắt được yêu cầu của các công việc chuyên môn sẽ thực hiện  

trong thực tế sau này  
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3.2.2.  Kỹ năng : 

 Tạo cho sinh viên có kỹ năng phân tích xử lý tình huống trong công việc chuyên 

môn nếu gặp phải trong thực tế ; Các kỹ năng giao tiếp, và các kỹ năng làm việc khác.  

3.2.3. Thái độ 

 Xác lập cho mình định hướng nghề nghiệp và phát trỉển bản thân từ việc thấu 

hiểu các kỹ năng cơ bản cần có của người kế toán viên . 

 Nhận thức ban đầu về yêu cầu từ các doanh nghiệp đối với nghề kế toán, khả 

năng đáp ứng công việc  và các tính cách của người làm kế toán và kiểm toán 

trong thực tế  

4. NỘI DUNG MÔN HỌC  

 Dựa trên tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong nước và nước ngoài tại từng thời 

điểm mà Khoa sẽ lựa chọn chủ đề của chuyên đề thực tiễn sao cho phù hợp với các lĩnh 

vực thuộc chuyên ngành đào tạo sau: 

 Chủ đề liên quan đến chuyên ngành kế toán , thuế  

 Chủ đề liên quan đến chuyên ngành Kiểm toán  

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO : 

 Được cung cấp trong thời gian tổ chức báo cáo chuyên đề. 

 Thông tin thu thập được trên báo chí, websites hoặc bất cứ tài liệu chính thống 

có nguồn gốc đáng tin cậy liên quan đến chủ đề. 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

6.1. Thang điểm: 10 

6.2. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiêm hòan tòan, được tham khảo tài liệu. 

7 .TỔ CHỨC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

 Khoa Kế toán Kiểm toán chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy. 

 Hình thức: Giao lưu doanh nhân/ chuyên gia/ doanh nghiệp. 

 Thời điểm giảng dạy: học kỳ 11  

              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2017 

            TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

 

 

 

             HỒ HỮU THỤY 


