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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

KHOA KINH TẾ - DU LỊCH 

  

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  

năm học 2020 -2021 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

1. Đại học ngành kế toán  

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1.  
Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

Trang bị cho SV kiến thức cơ bản về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

– Lê nin, các nguyên lý, quy luật của triết học Mác – Lê nin. Từ đó giúp SV áp 

dụng được trong học tập, nghiên cứu chuyên ngành. 

2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

2.  Tin học 
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cơ bản về tin học và máy 

tính điện tử, trang bị các kiến thức cơ bản về ứng dụng tin học trong văn phòng. 
2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi thực hành cuối 

kỳ 

3.  Pháp luật đại cương 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp 

luật nói chung; nhà nước và pháp luật Việt Nam nói riêng, về quy phạm pháp luật, 

quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật cũng như vi phạm pháp luật và trách nhiệm 

pháp lý. Ngoài ra học phần còn bao gồm những kiến thức cơ bản về các ngành 

luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và vấn đề pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

4.  Kinh tế học đại cương 

Nhận thức các lý thuyết cung cầu hàng hoá và giá cả thị trường, nguyên lý về 

hành vi tiêu dùng, hành vi sản xuất; tiếp cận các phương pháp tính toán các chỉ 

tiêu kinh tế cơ bản liên quan đến sản lượng và thu nhập ở phạm vi doanh nghiệp 

và phạm vi quốc gia; mô tả mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế;  nguyên lý xây 

dựng phương trình, đồ thị cung - cầu, tổng cung - tổng cầu. 

2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

5.  Toán cao cấp C 
Cung cấp các kiến thức về giới hạn, hàm số, phép tính vi phân, tích phân hàm một 

biến; phương trình vi phân; ma trận, định thức. 
3 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 



Thi viết cuối kỳ 

6.  Xác suất thống kê 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xác suất – Thống kê để phục vụ 

trong học tập và nghiên cứu chuyên môn và ứng dụng giải quyết các bài toán thực 

tế về chuyên môn. 

3 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

7.  Kinh tế vi mô 

Học phần nghiên cứu những kiến thức kinh tế cơ sở về các khái niệm và công cụ 

phân tích trong kinh tế vi mô, cơ chế vận hành trong nền kinh tế thị trường, các 

mô hình ra quyết định của các tác nhân này trong thị trường sản phẩm. 

3 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

8.  
Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lê nin trong phạm vi kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, 

các nguyên lý, quy luật của triết học Mác – Lê nin. Từ đó, giúp SV áp dụng được 

trong học tập, nghiên cứu chuyên ngành. 

3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

9.  Quản trị học 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị học, hiểu 

được lịch sử phát triển của các tư tưởng quản trị, hiểu được những vấn đề cơ bản 

trong một tổ chức như: tổ chức, môi trường hoạt động của tổ chức; nhà quản trị, 

các quyết định của nhà quản trị và các chức năng quản trị. Vận dụng những kiến 

thức được trang bị để thực hiện những vấn đề trong thực tiễn và trong việc nghiên 

cứu học tập các học phần chuyên ngành có liên quan. 

3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

10.  Marketing căn bản 

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quan 

niệm, định nghĩa, hệ thống thông tin, lập kế hoạch, chiến lược, tổ chức Marketing, 

quá trình phân đoạn thị trường, các hành vi khách hàng, hành vi mua của người 

tiêu dùng và doanh nghiệp; các khái niệm, vai trò và thuộc tính của sản phẩm, hệ 

thống định vị, phân phối sản phẩm 

3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

11.  Nguyên lý kế toán 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán như: Khái 

niệm, đối tượng và lịch sử hình thành và phát triển của kế toán; đặc điểm của kế 

toán; các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận; các phương pháp kế toán như 

chứng từ, tính giá,  tài khoản và ghi kép, phương pháp tổng hợp và cân đối kế 

toán, phương pháp kế toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh 

nghiệp. 

3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

12.  Kinh tế vĩ mô 
Học phần này cung cấp những kiến thức tổng quát về kinh tế học, các vấn đề kinh 

tế trong nước và thế giới, xác định các chỉ tiêu kinh tế cơ bản và  mối liên hệ giữa 
3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 



chúng như lạm phát, thất nghiệp, tổng sản phẩm, chỉ số giá tiêu dung, sản lượng 

quốc gia, tăng trưởng kinh tế…, hiểu các vấn đề về tiền tệ và hoạt động của thị 

trường tiền tệ, ảnh hưởng của các chính sách vĩ mô đến nền kinh tế, tăng trưởng 

kinh tế. 

Thi viết cuối kỳ 

13.  
Môn học tự chọn (chọn 3/6  

tín chỉ) 
 3 Kỳ 2  

14.  1. Thị trường chứng khoán 

Nội dung chủ yếu của học phần nhằm giới thiệu tổng quan về thị trường tài chính 

và thị trường chứng khoán; Hàng hóa của thị trường chứng khoán; Nghiệp vụ 

phát hành chứng khoán; Thực hành giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch 

chứng khoán. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu về thị trường phi tập trung, công 

ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ... 

3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

15.  2. Kinh tế phát triển 

Học phần Kinh tế phát triển có nhiệm vụ chủ yếu là trang bị các kiến thức cơ bản 

về kinh tế học phát triển trong điều kiện cụ thể của các nước đang phát triển, tổng 

kết và nghiên cứu những cách thức để tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững 

với mục đích chuyển nền kinh tế từ trình độ phát triển thấp lên trình độ phát triển 

cao hơn gắn với sự công bằng xã hội. Học phần đề cập nội dung phân tích ba khía 

cạnh cơ bản của phát triển kinh tế là tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; 

các nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển; chiến lược và sách lược phát triển 

kinh tế của các nước đang phát triển. 

3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

16.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Nghiên cứu các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm làm cho SV nhận thức 

sâu sắc thêm các nội dung, giá trị, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho tư 

tưởng của Người ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần, tư tưởng 

của xã hội ta. 

2 Kỳ 3 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

17.  Tài chính - Tiền tệ 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đại cương tiền 

tệ và tài chính; ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp; thị trường tài chính; 

các tổ chức tài chính trung gian; ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc 

gia 

3 Kỳ 3 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

18.  Kế toán tài chính 1 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các vấn đề chung của 

kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam, các khái niệm, nguyên tắc kế 

toán; kế toán chi tiết, tổng hợp các phần như kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản 

cố định, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, kế toán tiêu thụ và xác định kết 

4 Kỳ 3 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi giữa kỳ 

Thi viết cuối kỳ 



quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. 

19.  Nguyên lý thống kê  
Học phần trang bị các kiến thức về thống kê học, các đặc trưng thống kê; 

các phương pháp thống kế như phương pháp chỉ số, dãy số thời gian. 
3 Kỳ 3 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

20.  Luật kế toán 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và hiểu biến cơ bản về: 

Hệ thống pháp luật về kế toán doanh nghiệp Việt Nam, những nội dung cơ bản 

của luật kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, các 

nguyên tắc và nội dung cơ bản của chuẩn mực kế toán Việt Nam, các nguyên tắc 

xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và nội dung cơ bản của 26 chuẩn 

mực Kế toán Việt Nam. 

3 Kỳ 3 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

21.  
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

Trang bị cho  sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về 

đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã 

hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới 

3 Kỳ 4 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Trắc nghiệm hoặc tự 

luận và trắc nghiệm 

22.  Thuế 

Học phần nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về thuế, tầm quan trọng, tác 

động của việc đánh thuế đến nền kinh tế, nguyên tắc xác lập các loại thuế khác 

nhau. Trên cơ sở lí luận chung, môn học đi sâu nghiên cứu nội dung cơ bản của 

một số sắc thuế chủ yếu hiện hành ở Việt nam như: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu 

thụ đặc biệt,, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập 

cá nhân 

2 Kỳ 4 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

23.  Tài chính doanh nghiệp 

Học phần Tài chính doanh nghiệp trình bày những nội dung cơ bản sau:Tổng 

quan về tài chính doanh nghiệp, khái niệm giá trị theo thời gian của tiền và các 

dạng toán ứng dụng; Vốn kinh doanh của doanh nghiệp và lượng giá cổ phiếu và 

trái phiếu; Chi phí sử dụng vốn: trình bày cách tính chi phí để sử dụng các loại 

vốn trong doanh nghiệp; Phân tích các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 

3 Kỳ 4 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

24.  Kế toán tài chính 2 

Kế toán tài chính 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Lưu 

chuyển hàng hóa nội thương (khái niệm, phương thức lưu chuyển hàng hóa, kế 

toán quá trình mua hàng, kế toán quá trình bán hàng); Lưu chuyển hàng hóa ngoại 

thương (khái niệm, phương thức xuất nhập khẩu, kế toán mua hàng để xuất khẩu 

và xuất khẩu hàng, kế toán nhập khẩu hàng và bán hàng nhập khẩu); Kế toán 

trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ; Kế toán trong doanh nghiệp xây lắp. 

4 Kỳ 4 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 



25.  Tiếng Anh chuyên ngành 1 

Sinh viên hiểu được một lượng từ vựng, thuật ngữ liên quan đến chuyên 

ngành kế toán, thông qua các các bài học có các chủ điểm như: Kế toán, Kiểm 

toán, Kế toán thuế, Kế toán quản trị, Báo cáo tài chính... 

2 Kỳ 4 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

26.  Kinh tế lượng 

Cung cấp cho sinh viên:- Khả năng thiết kế các bước phân tích, ước lượng một 

vấn đề kinh tế thông qua mối quan hệ các biến số liên quan cả khía cạnh định tính 

và định lượng. 

- Phân tích mô hình hồi quy thông qua các biến số kinh tế gồm nhiều dạng khác 

nhau: mô hình tuyến tính, mô hình phi tuyến… 

- Nhận dạng các khuyết tật của mô hình hồi quy gồm các hiện tượng đa cộng 

tuyến, tự tương quan, phương sai sai số thay đổi… 

- Khả năng vận dụng các công cụ toán kinh tế để phân tích, thống kê các vấn đề 

trong kinh tế. 

3 Kỳ 4 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

27.  Tiếng Anh chuyên ngành 2 

Sinh viên hiểu một lượng từ vựng, thuật ngữ liên quan đến chuyên ngành kế 

toán, thông qua các các bài học có các chủ điểm như: Kế toán, Các giả định và 

nguyên lý kế toán, Khấu hao, Bảng cân đối kế toán, Kế toán chi phí, Tỷ giá hối 

đoái, Chỉ số tài chính. 

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu kết hợp với các kỹ năng nghe, nói, viết Tiếng Anh 

thông qua việc thực hiện các bài tập cụ thể. Giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã 

học để thực hành thảo luận, chia sẻ thông tin, tiếp cận các lĩnh vực kinh tế, đặc 

biệt là chuyên ngành tài chính, kế toán 

2 Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

28.  Tin học ứng dụng kế toán 

       Học phần trang bị những kiến thức cơ bản và toàn diện về kiến thức MS 

Excel cho sinh viên chuyên ngành kế toán, giúp sinh viên hình dung được phần 

lớn công việc của một kế toán tổng hợp tại một công ty cần làm những gì và việc 

tạo lập một file kế toán excel như thế nào. Cụ thể là vận dùng phần mềm 

Microsoft Excel để thực hiện các công tác kế toán và theo dõi toàn bộ tình hình kế 

toán phát sinh trong đơn vị. 

3 Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi thực hành cuối 

kỳ 

29.  
Kế toán doanh nghiệp vừa 

và nhỏ 

      Học phần trang bị kiến thức tổng quan về kế toán trong các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, bao gồm: Hệ thống tài khoản kế toán, Hệ thống báo cáo tài chính, chế độ 

chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán. 

3 Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 



Học phần giúp sinh viên biết vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề 

liên quan hoạt động kế toán trong loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ 

30.  
Kế toán hành chính sự 

nghiệp 

          Kế toán hành chính sự nghiệp cung cấp cho sinh viên kiến thức về các vấn 

đề về kế toán tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm: Khái quát 

chung về công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán vốn 

bằng tiền, nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa; Kế toán tài sản cố định; Kế 

toán các khoản thanh toán; Kế toán các khoản thu chi trong đơn vị hành chính sự 

nghiệp; Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. 

3 Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

31.  

Kế toán thuế          Học phần nhằm cung cấp kiến thức tổng hợp về các loại thuế cơ bản và cách 

thực hiện báo cáo thuế tương ứng trong doanh nghiệp. 

Học phần giúp sinh viên có kiến thức tổng hợp về thông tin thuế, cách lập 

báo cáo thuế và hoạt động kế toán liên quan thuế. 

3 Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

32.  Phân tích báo cáo tài chính 

Tổng quan về báo cáo tài chính; Các nội dung phân tích tài chính, bao gồm các 

cách thức cơ bản phân tích báo cáo tài chính, phân tích tỷ số tài chính theo các 

nhóm,... Ngoài ra học phần còn trang bị kiến thức ứng dụng phân tích báo cáo tài 

chính của doanh nghiệp 

2 Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

33.  Kế toán quản trị 

Học phần trang bị kiến thức tổng quan về kế toán quản trị, bao gồm: Lịch 

sử hình thành, phát triển của kế toán quản trị; Phân loại chi phí trong doanh 

nghiệp; Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận; Lập dự toán sản 

xuất kinh doanh; Lựa chọn thông tin trong việc ra quyết định ngắn hạn; Lựa chọn 

thông tin trong việc ra quyết định dài hạn. 

3 Kỳ 6 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

34.  Kiểm toán 

        Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kiểm toán như: 

Nắm và hiểu rõ các thuật ngữ và khái niệm chủ yếu trong kiểm toán và những vấn 

đề liên quan đến các thuật ngữ, khái niệm đó và việc vận dụng các khái niệm vào 

trong công tác kiểm toán; Nắm được nội dung cơ bản về quy trình và phương 

pháp kiểm toán, nội dung tổ chức và quản lý hoạt động kiểm toán. 

3 Kỳ 6 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

35.  Phần mềm kế toán 
Học phần trang bị sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống phần 

mềm kế toán, quy trình xử lý chung của phần mềm kế toán, giúp sinh viên có thể 
3 Kỳ 6 

Kiểm tra thường 

xuyên 



tiếp cận và sử dụng được phần mềm kế toán đang áp dụng tại các doanh nghiệp. Thi thực hành cuối 

kỳ 

36.  Thực tập tổng hợp 

Nhằm nhằm rèn luyện cho sinh viên phương pháp phân tích, tổng hợp toàn 

bộ hoạt động của một đơn vị Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ quan 

quản lý kinh tế, lãnh thổ 

4 Kỳ 6 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

37.  
Học phần tự chọn (chọn 3/6  

tín chỉ) 
 3 Kỳ 6  

38.  
1. Thiết lập và thẩm định dự 

án đầu tư 

Học phần gồm các nội dung sau: Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án 

đầu tư; Giá trị theo thời gian của tiền; Phương pháp lập dự án đầu tư; Báo cáo 

ngân lưu của một dự án đầu tư; Các chỉ tiêu phân tích các phương án đầu tư; Phân 

tích kinh tế - xã hội và môi trường của dự án đầu tư. Ngoài ra, nội dung học phần 

còn cung cấp cho sinh viên quy trình lập dự án cũng như thẩm định một dự án đầu 

tư 

3 Kỳ 6 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

39.  
2. Chuẩn mực kế toán quốc 

tế 

Nội dung học phần được thể hiện trong 11 chương với các nội dung cơ bản sau: 

Nghiên cứu khái quát về kế toán quốc tế, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế và lịch 

sử hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức và quy trình ban hành chuẩn mực. 

Nghiên cứu một số chuẩn mực kế toán quốc tế cụ thể như IAS 2, 16, 38, 

36, 17, 37, 18, 12 và IAS 7 

3 Kỳ 6 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

40.  
Phân tích hoạt động kinh 

doanh 

Mục tiêu nhằm rèn luyện cho sinh viên phương pháp phân tích, tổng hợp toàn bộ 

hoạt động của một đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ quan 

quản lý kinh tế,…. Trên cơ sở đó nghiên cứu chuyên sâu một phần hành kế toán 

cụ thể trong một đơn vị. 

 

3 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

41.  Kiểm toán tài chính 

Học phần Kiểm toán tài chính giới thiệu những kiến thức cơ bản về kiểm toán báo 

cáo tài chính: mục tiêu, chức năng, đối tượng, khách thể, chủ thể, … Qua học 

phần này, sinh viên cũng được tìm hiểu chi tiết quy trình thực hiện một cuộc kiểm 

toán tài chính cụ thể, từ bước lập kế hoạch đến ban hành báo cáo kiểm toán. Sinh 

viên còn được trang bị các kỹ năng cần thiết về kiểm toán báo cáo tài chính doanh 

3 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 



nghiệp trong các khoản mục và quy trình nghiệp vụ cụ thể: bán hàng – thu tiền, 

mua hàng – thanh toán, hàng tồn kho… 

42.  

Tổ chức công tác kế toán Tổ chức công tác kế toán cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản bao 

gồm: Tổ chức bộ máy và người làm kế toán; Tổ chức thực hiện chế độ chứng từ 

kế toán; Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản và xây dựng quy trình hạch toán; 

Tổ chức thực hiện chế độ sổ kế toán; Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo kế toán; 

Tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán; Tổ chức thực hiện chế độ kiểm kê tài 

sản; Tổ chức thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu kế toán; 

 

3 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

43.  Kế toán ngân hàng 

Học phần nhằm trang bị kiến thức tổng quan về kế toán ngân hàng; Hoạt động 

huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động thanh toán; Hoạt động kinh doanh 

ngoại tệ và thanh toán quốc tế. 

 

3 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

44.  Kế toán chi phí 

Nội dung của học phần này bao gồm những kiến thức cơ bản về bản chất, chức 

năng, nội dung và phương pháp của kế toán chi phí, về phân loại chi phí, qui trình 

kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo các mô hình kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo chi phí thực tế; chi phí thực tế kết hợp 

với chi phí ước tính; chi phí định mức 

3 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

45.  Hệ thống thông tin kế toán 1 

Nội dung học phần bao gồm: Nghiên cứu đại cương và các vấn đề cơ bản về hệ 

thống thông tin kế toán. Nghiên cứu phương thức tổ chức dữ liệu và mã hóa đối 

tượng kế toán. Nghiên cứu phương pháp tổ chức và kiểm soát các chu trình doanh 

thu, cung ứng, chuyển đổi, tài chính. 

3 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

46.  Kế toán tài chính 3 

Học phần trang bị kiến thức tổng hợp về kế toán tài chính doanh nghiệp, bao gồm: 

Chứng từ kế toán; Hình thức kế toán và sổ kế toán; Lập và trình bày báo cáo tài 

chính; Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Ngoài ra, học phần này chú 

trọng các kỹ năng thực hành kế toán nhằm hỗ trợ sinh viên xử lý nghiệp vụ thuần 

thục 

4 Kỳ 8 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Bài tập lớn giữa kỳ 

Thi viết cuối kỳ 

47.  
Thực tập tốt nghiệp  Mục tiêu nhằm tiếp cận thực tiễn công tác kế toán tại các doanh nghiệp, trên cơ sở 

đó rèn luyện cho sinh viên phương pháp nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh một phần 
6 Kỳ 8 

Thi vấn đáp 

Chấm nội dung báo 



hành kế toán cụ thể và rèn luyện kỹ năng phương pháp làm việc thực tiễn trong 

công tác kế toán. 

 

cáo 

48.  

Khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nhằm rèn luyện cho sinh viên phương pháp phân tích, tổng hợp toàn bộ 

hoạt động của một đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ quan 

quản lý kinh tế,…. Trên cơ sở đó nghiên cứu chuyên sâu một phần hành kế toán 

cụ thể trong một đơn vị. 

 

7 Kỳ 8 

Thi vấn đáp 

Chấm nội dung báo 

cáo 

49.  Học phần thay thế KLTN  7 Kỳ 8  

50.    1. Chuyên đề kế toán  

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong 

nghiên cứu và viết một chuyên đề kế toán về các lĩnh vực: Kế toán vốn bằng tiền, 

Kế toán tài sản, Kế toán chi phí, Kế toán Nguyên vật liệu, Kế toán tiền lương – 

các khoản trích theo lương và Kế toán thành phẩm. 

 

4 Kỳ 8 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết / Bài tập lớn 

giữa kỳ 

Thi viết cuối kỳ 

51.  
 2. Hệ thống thông tin kế 

toán 2 

Giới thiệu lý thuyết và thực hành các phần mềm kế toán hiện hành nhằm trình bày 

các vấn đề về thiết lập thông tin về hệ thống, nhập số dư ban đầu theo tài khoản 

ngân hàng, vật tư hàng hóa, đối tượng tập hợp chi phí, ngoại tệ…, hướng dẫn quy 

trình hạch toán kế toán trên phần mềm, hướng dẫn tổ chức và mã hóa thông tin và 

quản trị dữ liệu kế toán bao gồm sao lưu, phục hồi dữ liệu kế toán, xóa dữ liệu kế 

toán, đổi mật khẩu, sửa thông tin cá nhân, quản lý người dùng, vai trò và quyền 

hạn, nhật ký truy cập. 

 

3 Kỳ 8 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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