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     ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày  25 tháng 12 năm 2013 

 
CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(Ban hành tại Quyết định số … ngày … tháng … năm … …của  

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế - Luật) 

 
 Tên chương trình: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

 Trình độ đào tạo: Đại học 

 Ngành đào tạo: KIỂM TOÁN  

 Loại hình đào tạo: Chính quy 

 Mã ngành đào tạo: 52.34.03.02 

 Chủ nhiệm ngành: GVC.TS La Xuân Đào 
 

 

1. Mục tiêu đào tạo: 

1.1.Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân kiểm toán có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, pháp 

luật và tài chính nói chung, có trình độ chuyên sâu về lĩnh vực kiểm toán nói riêng, kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp vững vàng và kỹ năng mềm cần thiết đáp ứng nhu cầu làm việc trong môi 

trường hội nhập. 

1.2.Mục tiêu cụ thể  

 Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực 

kiểm toán, kế toán, tài chính, kiểm soát và kiểm toán nội bộ. 

 Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có tư duy sáng tạo, có khả năng nhận 

biết và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, kiểm 

soát và kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro. 

 Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có kỹ năng chuyên môn cao, kỹ năng 

thực hành nghề nghiệp thành thạo đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. 

 Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. 

1.3.Chuẩn đầu ra của CTĐT 

 

Đề mục 
Cấp 

độ
1
 

CĐR chƣơng trình 

1  Kiến thức  

                                                 
1
Thang đo Bloom 
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1.1 (3) Áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết các vấn đề 

kinh tế xã hội, lĩnh hội và phát triển, tiếp thu khối kiến thức chuyên nghiệp. 

1.2 (3) Áp dụng kiến thức cơ sở ngành KTKT để tạo nền tảng cho việc học tập và 

nghiêu cứu chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán kiểm toán 

1.3 (3) 
Áp dụng kiến thức chuyên ngành kế toán để có thể xử lý các vấn đề liên 

quan, là nền tảng để phát triển khả năng kiểm toán báo cáo tài chính. Áp dụng 

kiến thức chuyên ngành kiểm toán giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực 

kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, quản trị rủi 

ro. 

2  Kỹ năng chuyên ngành kiểm toán 

2.1  Kỹ năng phân tích, thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo 

2.2  Kỹ năng nghiên cứu  trong lĩnh vực kiểm toán  

2.3  Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức và quản lý hoạt động nghề nghiệp Kiểm 

toán  

2.4  Kỹ năng ứng dụng các công nghệ thông tin tiên tiến trong lĩnh vực Kiểm toán  

3  Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp 

3.1  Kỹ năng làm việc theo nhóm 

3.2  Kỹ năng giao tiếp 

3.3  Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ 

4  Kỹ năng tổ chức nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán 

4.1  Tổ chức và quản lý công việc kế toán, kiểm toán trong các đơn vị, các tổ chức 

xã hội, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp. 

4.2  Thực hành công việc kiểm toán nội bộ, trợ lý kiểm toán, trong các doanh 

nghiệp kiểm toán và các tổ chức khác. 

4.3  Đảm trách công việc tư vấn kế toán, tài chính và thuế trong các doanh nghiệp. 

5  Học tập suốt đời và hội nhập quốc tế 

5.1  Hội nhập với toàn cầu hóa nền kinh tế và nghề nghiệp kế toán- kiểm toán. 

5.2  Học tập suốt đời 

6  Trách nhiệm cá nhân với cộng đồng 

6.1  Có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công dân và ý thức cộng đồng 

6.2  Tuân thủ pháp luật 

6.3  Thái độ làm việc chuyên nghiệp 

6.4  Có ý thức và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội 

 

1.4.Cơ hội nghề nghiệp (Vị trí, khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp) 

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp  
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Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc của một kiểm toán viên 

hoặc một chuyên viên kế toán tại tất cả các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức trong 

nước và ngoài nước. Cụ thể như sau: 

- Các cơ quan quản lý nhà nước; 

- Các định chế tài chính trung gian (ví dụ như các ngân hàng thương mại, các 

quỹ đầu tư thuộc các khu vực, thành phần kinh tế trong và ngoài nước, 

trung tâm giao dịch chứng khoán); 

- Các công ty kiểm toán trong và ngoài nước; 

- Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, tư vấn dịch vụ kế toán và kiểm toán 

trong và ngoài nước. 

Khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Khả năng làm việc tại các công ty kiểm toán trong và ngoài nước. 

- Cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp. 

- Kiểm tra, đánh giá và tư vấn về hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tổ 

chức. 

- Phân tích báo cáo tài chính cho các công ty về tư vấn tài chính, tổ chức tín 

dụng. 

- Kiểm tra và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính của các tổ chức được lập 

theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam/quốc tế. 

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp.  

- Cử nhân ngành kiểm toán có thể tiếp tục học bằng hai, sau đại học (bậc 

Thạc sĩ, Tiến sĩ) thuộc khối ngành kinh tế trong và ngoài nước.  

- Cử nhân ngành kiểm toán có thể tiếp tục học để được cấp chứng chỉ nghề 

nghiệp do các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp tổ chức và tham gia là thành 

viên của các hiệp hội kế toán VN và quốc tế như chứng chỉ CPA (Việt 

Nam), CPA (Úc), ACCA (Anh); CMA (Mỹ)... 

 

2. Thời gian đào tạo: 4 năm 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa (tính bằng tín chỉ) 

 

Cấp 

đào 

Thời 

gian 

Tổng 

khối 

Kiến 

thức 

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

Toàn Cơ sở Ngành TTCK/TTCK+ 
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Tạo đào tạo lượng 

kiến 

thức 

cơ bản bộ ngành (KLTN hoặc 

các HPCM) 

Đại 

học 

 

4 năm 130 46 84 21 53 4 + 6 

(Không kể phần kiến thức: ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng) 

4. Đối tƣợng tuyển sinh:  

Theo điều 5 quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: 

Căn cứ vào Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ Ban hành 

kèm theo Quyết định số 1368 /ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Giám 

đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

5.1 Quy trình đào tạo 

Quy trình đào tạo được chia làm 8 học kỳ: 

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: học kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

- Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 3, 4. 

- Khối kiến thức chuyên ngành: học kỳ 4, 5, 6, 7. 

- Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc các HPCM: học kỳ 7, 8 

+ Học phần chuyên môn: học kỳ 7 

+ Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp: học kỳ 8 

5.2. Điều kiện tốt nghiệp 

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp, nếu hội đủ các điều kiện sau đây: 

- Tích lũy đủ số tín chỉ của ngành đào tạo.  

- Đạt điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa theo quy định. 

- Đạt các chứng chỉ GDQP, chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ Anh văn. 

- Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.   

6. Thang điểm: Thang điểm sử dụng là thang điểm 10 và được làm tròn đến 2 chữ số 

thập phân. 

7. Nội dung chƣơng trình  

Bảng 1. Khối kiến thức đại cƣơng (46 tín chỉ) 

 

Stt 

 

Mã 

môn 

học 

 

Tên môn học 

Tín chỉ 

Phòng 

thí 

nghiệm 

(*) 

Ghi 

chú 

(**) 
Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

Thí 

nghiệm 

% 

Thực 

hành/ 

Tổng 

tín chỉ 

  LÝ LUẬN MÁC – 

LÊNIN  VÀ TƢ TƢỞNG 

HCM  

10 10      

   Môn bắt buộc: 10 TC       

1 NL01 Những NLCB của CN Mác 

- Lê nin 

5 5     

2 ĐL01 Đường lối CM ĐCSVN 3 3     
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3 TT01 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2     

  KHOA HỌC XÃ HỘI 05 05     

  Môn tự chọn: 05 TC       

4 LS01 Lịch sử các học thuyết KT 3 3     

5 LS02 Lịch sử kinh tế VN và các 

nước 

3 3     

6 ĐL03 Địa chính trị thế giới 2 2     

7 QH01 Quan hệ quốc tế 2 2     

  NHÂN VĂN - KỸ NĂNG 04 04     

  Môn tự chọn: 04 TC       

8 TL01 Tâm lý học  2 2     

9 GT03 Nhập môn KH giao tiếp 2 2     

10 PP01 Phương pháp NCKH 2 2     

11 KN01 Kỹ năng làm việc theo 

nhóm 

2 2     

  KHOA HỌC PHÁP LÝ 03 03     

  Môn bắt buộc: 03 TC       

12 PL01 Pháp luật đại cương 3 3     

  TOÁN VÀ KHTN 10 10     

   Môn bắt buộc: 07 TC       

13 TO01 Toán cao cấp  5 5     

14 TO03 Lý thuyết XS  2 2     

  Môn tự chọn: 03 TC       

15 TH01 Tin học đại cương  3 3     

16 LG01 Logic  3 3     

   KHOA HỌC KINH TẾ 14 14      

  Môn bắt buộc: 14 TC        

17 KT06 Kinh tế học vi mô 4 4      

18 KT08 Kinh tế học vĩ mô 4 4      

19 KK01 Nguyên lý kế toán  3 3     

20 QT01 Quản trị học căn bản  3 3     

   GDTC & GDQP        

 GT GDTC (GT 01/GT 02) 5 2 3     

 QP01 GDQP (4 tuần) 8 

165 t 

3 

45 tiết 

a. ế

t 

    

  Cộng 46 46     
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Bảng 2.  Khối kiến thức cơ sở của khối ngành (21 tín chỉ) 

 

Stt 

 

Mã 

môn 

học 

 

Tên môn học 

Tín chỉ 

Phòng 

thí 

nghiệm 

(*) 

Ghi 

chú 

(**) 
Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

Thí 

nghiệm 

% 

Thực 

hành/ 

Tổng 

tín chỉ 

  Môn bắt buộc: 15 TC 15 15     

21 KT02 Kinh tế lượng 3 3     

22 TO04 Thống kê ứng dụng 3 3     

23 TC10 Lý thuyết TC tiền tệ  3 3     

24 LU01 Luật kinh tế 3 3     

25 MA01 Marketing  3 3     

  Môn tự chọn: 06 TC 06 06     

26 KK27 Lý thuyết và khái niệm kế 

toán 

3 3     

27 KK59 Đạo đức nghề nghiệp và 

Quản trị doanh nghiệp 

3 3     

28 NH02 Ngân hàng thương mại 3 3     

29 KD01 Kinh doanh quốc tế 3 3     

30 NH01 Tiền tệ ngân hàng 3 3     

  Tổng cộng 21 21     

 

Bảng 3. Khối kiến thức của ngành chính (53 tín chỉ) 

 

Stt 

 

Mã 

môn 

học 

 

Tên môn học 

Tín chỉ 

Phòng 

thí 

nghiệm 

Ghi 

chú Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

Thí 

nghiệ

m 

% Thực 

hành/ 

Tổng tín 

chỉ 

  Môn bắt buộc: 41 TC 41 41     

31 KK02 Kế toán tài chính 1 4 4     

32 KK31 Lý thuyết kiểm toán  : 3 tín chỉ 4 4     

33 TC13 Tài chính doanh nghiệp 4 4     

34 KK03 Kế toán tài chính 2 4 4     

35 KK09 Kiểm toán phần hành 3 3     

36 KK30 Thuế - Thực hành và khai 

báo 

4 4     

37 KK17 Phân tích Báo cáo tài chính 3 3     
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38 ISXX Hệ thống thông tin kế toán 3 3     

39 TN02 Thị trường chứng khoán 3 3     

40 Mới Kiểm toán nâng cao 4 4     

41 Mới PL kế toán – kiểm toán 2 2     

42 Mới Kiểm soát và kiểm toán NB 3 3     

  Môn tự chọn: 12 TC 12 12     

43 KK08 Kế toán quản trị 3 3     

44 KK20 Kế toán phần hành 1 3 3     

45 TH03 Kế toán phần hành 2 3 3     

46 KK06 Kế toán quốc tế  3 3     

47 KK12 Kế toán ngân hàng  3 3     

48 TN03 Tài chính quốc tế 3 3     

49 NH04 Thanh toán quốc tế 3 3     

50 QT09 Quản trị rủi ro  3 3     

51 KK35 Kế toán quốc tế nâng cao 3 3     

52 KK33 Kế toán công ty chứng 

khoán và quỹ đầu tư 

3 3     

  Tổng cộng 53 53     

 

Bảng 4. Thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp hoặc  

học các học phần chuyên môn (10 tín chỉ) 

 

Stt 

 

Mã 

môn 

học 

 

Tên môn học 

Tín chỉ 
Phòng 

thí 

nghiệ

m 

Ghi 

chú Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

Thí 

nghiệm 

% Thực 

hành/ 

Tổng 

tín chỉ 

53  Môn bắt buộc: 10 TC 10  10    

53.1 BC02 Thực tập cuối khóa 4  4    

53.2 KL01

/KK22, 

24 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc 

học chuyên đề 

6  6    

  Tổng cộng 10  10    

 

7.1 Khối kiến thức cơ bản  

STT Tên nhóm môn học Tổng số tín 

chỉ  

Trong đó 

Bắt buộc Tự chọn 

7.1.1 Lý luận Mác – Lê nin và Tư tưởng HCM 10 10  
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7.1.2 Khoa học xã hội  5  5 

7.1.3 Khoa học nhân văn - kỹ năng 4  4 

7.1.4 Khoa học pháp lý 3 3  

7.1.5 Toán và khoa học tự nhiên 10 7 3 

7.1.6 Khoa học kinh tế 14 14  

7.1.7 Ngoại ngữ không chuyên    

7.1.8 Giáo dục thể chất và GD quốc phòng    

CỘNG 46 34 12 

 

7.2 Khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

STT Tên nhóm môn học Tổng số tín 

chỉ 

Trong đó 

Bắt buộc Tự chọn 

7.2.1 Kiến thức cơ sở 21 15 6 

7.2.2 Kiến thức ngành chính 53 41 12 

 Kiến thức chung của ngành chính    

 Kiến thức chuyên sâu của ngành chính 53 41 12 

7.2.3 Kiến thức ngành thứ hai    

7.2.4 Kiến thức bổ trợ tự do    

7.2.5 Thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp 

hoặc học các chuyên đề 

10 10  

CỘNG 84 66 18 
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8.  Dự kiến kế hoạch giảng dạy 

Học kỳ 

 

Mã 

môn 

học 

 

Tên môn học 

Tín chỉ 

Phòng 

TN 
Ghi 

chú Tổng 

cộng 

Lý 

thuyế

t 

Thực 

hành/ 

Thí 

nghiệm 

% 

Thực 

hành/ 

Tổng 

tín chỉ 

 

 

 

I 

(16TC) 

 Môn bắt buộc: 14 TC       

NL01 Những NLCB của CN ML 5 5     

TO01 Toán cao cấp 5 5     

KT06 Kinh tế học vi mô 4 4     

 Môn tự chọn: 02 TC       

TL01 Tâm lý học  2 2     

GT03 Nhập môn KH giao tiếp 2 2     

II 

(17TC) 

 

 Môn bắt buộc: 12 TC       

TO03 Lý thuyết XS  2 2     

QT01 Quản trị học căn bản 3 3     

KT08 Kinh tế học vĩ mô 4 4     

KK01 Nguyên lý kế toán  3 3     

 Môn tự chọn: 05 TC       

QH01 Quan hệ quốc tế 2 2     

ĐL03 Địa chính trị thế giới 2 2     

TH01 Tin học đại cương 3 2 1    

LG01 Logic  3 3     

QP01 Giáo dục QP (4 tuần) 165t 45t 120t    

III 

(17TC) 

 Môn bắt buộc: 12 TC       

PL01 Pháp luật đại cương 3 3     

MA01 Marketing  3 3     

TC10 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 3     

TO08 Thống kê ứng dụng 3 3     

 Môn tự chọn: 05 TC       

LS01 Lịch sử các học thuyết KT 3 3     

LS02 LS KT VN và các nước 3 3     

PP01 Phương pháp NCKH 2 2     

KN01 KN làm việc theo nhóm 2 2     
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Học kỳ 

 

Mã 

môn 

học 

 

Tên môn học 

Tín chỉ 

Phòng 

TN 
Ghi 

chú Tổng 

cộng 

Lý 

thuyế

t 

Thực 

hành/ 

Thí 

nghiệm 

% 

Thực 

hành/ 

Tổng 

tín chỉ 

GT01 Giáo dục thể chất 3 3     

IV 

(20TC) 

 Môn bắt buộc: 14 TC       

KT02 Kinh tế luợng 3 3     

LU01 Luật kinh tế 3 3     

KK02 Kế toán tài chính 1  4 4     

TC13 Tài chính doanh nghiệp 4 4     

 Môn tự chọn: 6 TC       

KK27 Lý thuyết và khái niệm kế 

toán 

3 3     

KK59 Đạo đức nghề nghiệp và 

Quản trị doanh nghiệp 

3 3     

NH02 Ngân hàng thương mại 3 3     

KD01 Kinh doanh quốc tế 3 3     

NH01 Tiền tệ ngân hàng 3 3     

GT02 Giáo dục thể chất 2 2     

 

 

 

V 

(21TC) 

 Môn bắt buộc: 18 tín chỉ       

KK30 Thuế - TH và khai báo  4 2 2    

KK03 Kế toán tài chính 2 4 4     

TN02 Thị trường chứng khoán 3 3     

KK31 Lý thuyết kiểm toán 4 4     

ĐL01 Đường lối CM ĐCSVN 3 3     

 Môn tự chọn: 3 tín chỉ       

KK06 Kế toán quốc tế 3 3     

KK12 Kế toán ngân hàng  3 3     

NH04 Thanh toán quốc tế 3 3     

 

 

VI 

(16TC) 

 Môn bắt buộc: 10 tín chỉ       

KK17 Phân tích Báo cáo tài chính  3 1 2    

TT01 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2     

Mới Pháp luật kế toán – kiểm 

toán 

2 2     

KK09 Kiểm toán phần hành  3 1 2    

 Môn tự chọn: 6 tín chỉ       
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Học kỳ 

 

Mã 

môn 

học 

 

Tên môn học 

Tín chỉ 

Phòng 

TN 
Ghi 

chú Tổng 

cộng 

Lý 

thuyế

t 

Thực 

hành/ 

Thí 

nghiệm 

% 

Thực 

hành/ 

Tổng 

tín chỉ 

TN03 Tài chính quốc tế 3 3     

KK33 Kế toán công ty thị trường 

chứng khoàn và quỹ đầu tư 

3 3     

KK08 Kế toán quản trị  3 3     

KK20 Kế toán phần hành 1  3 1 2    

VII 

(19TC) 

 

 Môn bắt buộc: 16 tín chỉ       

Mới Kiểm toán nâng cao 4 4     

Mới Kiểm soát và kiểm toán nội bộ 3 3     

ISXX Hệ thống thông tin kế toán 3 3     

KK22 Chuyên đề 1 3 3     

KK24 Chuyên đề 2 3 3     

 Môn tự chọn: 3 tín chỉ       

QT09 Quản trị rủi ro 3 3     

TH03 Kế toán phần hành 2 3 1 2    

KK35 Kế toán quốc tế nâng cao 3 3     

VIII 

(4TC) 

BC01 Thực tập cuối khóa 4  4    

KL01 

 

Khóa luận TN (dành cho SV 

không học chuyên đề 1, 2) 

      

Thực tập tốt nghiệp:  Tất cả sinh viên đều phải đi thực tập chuyên môn cuối khóa, 

hoàn tất báo cáo thực tập, tương đương 4 TC. 

Sau khi thực tập xong, sinh viên sẽ làm khóa luận tốt nghiệp, bảo vệ hoặc học 

chuyên đề nâng cao của ngành đào tạo và thi kết thúc chuyên đề (không phải thi tốt 

nghiệp).  

- Khóa luận tốt nghiệp tương đương 6TC: Tiêu chuẩn lấy 10% danh sách mỗi lớp, 

trong đó điều kiện sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ loại khá 

trở lên, điểm báo cáo chuyên đề thực tập có điểm 8 trở lên và được giảng viên 

hướng dẫn đồng ý. Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt 

nghiệp và sau đó các sinh viên này sẽ bảo vệ trước Hội đồng. 

- Học và thi chuyên đề tốt nghiệp tương đương 6TC: Tùy tình hình mỗi năm, 

Khoa Kế toán – Kiểm toán sẽ chọn hoặc bổ sung chuyên đề mới phù hợp với 

tình hình thực tế, cung cấp cho sinh viên kiến thức đáp ứng nhu cầu của doanh 

nghiệp. 
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9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lƣợng các môn học: 

 

9.1. Nguyên lý kế toán       SỐ TÍN CHỈ: 3 

Điều kiện tiên quyết: Muốn học được môn học này thì sinh viên phải tích lũy được 

các môn học cơ sở thuộc chuyên ngành kinh tế, đặc biệt là môn Lý thuyết tài chính tiền tệ. 

Mô tả nội dung môn học: Môn nguyên lý kế toán trang bị kiến thức nền tảng về kế 

toán để sinh viên hiểu được bản chất kế toán, các yêu cầu, các nguyên tắc kế toán và các phương 

pháp kế toán trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định.   

9.2. Lý thuyết và khái niệm kế toán     SỐ TÍN CHỈ: 3 

Điều kiện tiên quyết: Muốn học được môn học này thì sinh viên phải học xong môn 

Nguyên lý kế toán. 

Mô tả nội dung môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết cơ bản về 

những quy định, khái niệm nền tảng về trình bày báo cái tài chính theo chuẩn mực quốc tế về 

trình bày báo cáo tài chính (IFRS). Trong đó, sinh viên sẽ được hướng dẫn nhận biết các thành 

phần của báo cáo tài chính, các điều kiện ghi nhận ghi nhận tài sản, nợ , doanh thu, chi phí …, 

các phương pháp đánh giá tài sản, trình bày báo cáo và công bố thông tin về tình hình hoạt động 

của doanh nghiệp 

9.3. Đạo đức nghề nghiệp và Quản trị doanh nghiệp   SỐ TÍN CHỈ: 3 

  Điều kiện tiên quyết: Môn học tiên quyết: Kế toán đại cương, Ngoại ngữ: Bằng B trở 

lên. 

Môn học song hành: Luật kinh tế, Luật doanh nghiệp, KTTC 1 

Mô tả nội dung môn học: Môn học Đạo đức nghề nghiệp và quản trị doanh nghiệp 

được chia làm 2 phần chính: Phần 1 - Đạo đức nghề nghiệp và Phần 2: Quản trị doanh nghiệp.  

Phần 1: Đạo đức nghề nghiệp trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về đạo đức nghề 

nghiệp, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết cho người hành nghề kế toán, kiểm 

toán. Phần 1 bao gồm các nội dung: Tổng quan về Đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 

(Professional ethics overview), Đạo đức nghề nghiệp và đạo đức doanh nghiệp (Professional and 

Corporate Ethics), Ra quyết định đạo đức (Ethical decision making). 

  Phần 2: Quản trị doanh nghiệp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống 

quản trị doanh nghiệp - một khái niệm khá mới trong nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Phần 2 

gồm các nội dung: Tổng quan quản trị doanh nghiệp (Corporate governance overview), Các vấn 

đề liên quan đến Hội đồng quản trị (Board of Directors and related issues), Các phương pháp tiếp 

cận của quản trị doanh nghiệp (Corporate governance approaches), Quản trị doanh nghiệp và 

Trách nhiệm đối với xã hội (CSR and Corporate governance). 

9.4. Kế toán tài chính 1       SỐ TÍN CHỈ: 4 
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Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong các môn học như:  Nguyên lý kế toán, 

Kinh tế vi mô.  

Mô tả nội dung môn học: Học phần này bao gồm những kiến thức chuyên môn về Kế 

toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Kế toán tài sản cố định; Kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương; Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm; Kế toán tiêu thụ 

thành phẩm. 

9.5. Lý thuyết kiểm toán       SỐ TÍN CHỈ: 4 

Điều kiện tiên quyết: Muốn học môn này, sinh viên ít nhất phải tích lũy được 

môn học:Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1và 2. 

Mô tả nội dung môn học:  

Học phần này giới thiệu nội dung chú trọng vào hoạt động kiểm toán độc lập, 

kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định. Sinh viên sẽ áp dụng những nguyên tắc lý 

thuyết để ứng dụng thực hiện công tác kiểm toán cụ thể.  

Nội dung môn học bao gồm tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ, tìm hiểu một 

số quy trình cơ bản của một doanh nghiệp như là : bán hàng – phải thu; mua hàng – phải 

trả; tính lương … Ngoài ra, sinh viên được hướng dẫn cách nhận diện gian lận và sai sót 

liên quan đến báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro kiểm toán và các thành phần rủi ro từ đó 

kiểm toán viên có những biện pháp xử lý rủi ro, các kỹ thuật thu thập bằng chứng cụ thể 

nhằm đảm bảo kiểm toán viên có thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để phát hành 

báo cáo kiểm toán hợp lý.   

9.6. Kế toán tài chính 2       SỐ TÍN CHỈ: 4 

Điều kiện tiên quyết: Muốn học môn học này, sinh viên phải học xong các môn học 

như: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1. 

Mô tả nội dung môn học: Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về bản chất 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chứng từ, ghi nhận và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính của 

các phần hành kế toán liên quan đến tiền, công nợ, đầu tư tài chính, vốn chủ sở hữu và phân phối 

kết quả kinh doanh. 

9.7. Kiểm toán phần hành       SỐ TÍN CHỈ: 3 

Điều kiện tiên quyết: Muốn học môn này, sinh viên ít nhất phải tích lũy được 

môn học: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính (1 & 2), Lý thuyết kiểm toán. 

Môn học song hành: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng trình bày, Kỹ năng tổ 

chức công việc.  
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Mô tả nội dung môn học: Học phần này giới thiệu quy trình thực hiện kiểm toán 

báo cáo tài chính ở một doanh nghiệp cụ thể, bao gồm ba (3) giai đoạn : kế hoạch, thực 

hiện, hoàn thành & lập báo cáo kiểm toán. Học phần này giúp các em làm quen với các 

công việc của kiểm toán viên độc lập, ôn lại các kiến thức liên quan đã được học và rèn 

luyện các kỹ năng cần có khi thực hiện một cuộc kiểm toán 

9.8. Thuế - Thực hành và khai báo     SỐ TÍN CHỈ: 4 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong các môn học như: Kinh tế vi mô, Kinh tế 

vĩ mô và Kinh tế chính trị. 

Mô tả nội dung môn học: Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 

chuyên sâu về phương pháp tính toán, khai báo và hoạch định chính sách thuế của công ty có 

liên quan đến một số sắc thuế chủ yếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như thuế 

môn bài, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân…    

9.9. Phân tích báo cáo tài chính      SỐ TÍN CHỈ: 3 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải có kiến thức về: Anh văn thương mại, Kế toán tài 

chính I, II, Kế toán quốc tế cơ bản, Kinh tế vi mô vĩ mô, Marketing và quản lý cơ bản. 

Mô tả nội dung môn học:  

Chương trình học được chia làm nội dung liên quan đến thông tin kinh tế thị trường, am 

hiểu về kế toán tài chính và quản lý. 

Sinh viên sẽ được chia thanh các nhóm  nhỏ và được giao phân tích các công ty là đối thủ 

cạnh tranh trong ngành áp dụng các chính sách kế toán khác nhau. 

Qua quá trình học kết hợp lý thuyết và thực hành phân tích và thuyết trình với các câu hỏi 

thảo luận giáo viên đưa ra mỗi buổi học. Sinh viên có một tình huống lớn về phân tích kế toán để 

có thể nắm rõ hơn về chương trình học. Từ đó có thể viết một báo cáo phân tích hoàn chỉnh về 

công ty đã được giao. 

9.10. Kiểm toán nâng cao       SỐ TÍN CHỈ: 4 

Điều kiện tiên quyết: Muốn học môn này, sinh viên ít nhất phải tích lũy được 

môn học: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1,2; Lý thuyết kiểm toán và Kiểm toán 

phần hành. 

Mô tả nội dung môn học:  

Học phần này giới thiệu nội dung chú trọng vào hoạt động kiểm toán độc lập, 

kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định. Sinh viên sẽ áp dụng những nguyên tắc lý 

thuyết để ứng dụng thực hiện công tác kiểm toán cụ thể.  
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Nội dung môn học bao gồm tìm hiểu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, trách 

nhiệm của kiểm toán viên đối với xã hội, tìm hiểu sâu về yêu cầu kiểm soát chất lượng 

hoạt động kiểm toán. Giới thiệu một số dịch vụ đảm bảo khác ngoài kiểm toán báo cáo 

tài chính. Phân biệt các dạng báo cáo kiểm toán và các báo cáo đặt biệt khác. 

9.11. Pháp luật kế toán – kiểm toán     SỐ TÍN CHỈ: 2 

Điều kiện tiên quyết: Muốn học môn này, sinh viên ít nhất phải tích lũy được 

môn học: Kế toán tài chính 1,2 và Lý thuyết kiểm toán. 

  Mô tả nội dung môn học: Nội dung chính của môn học bao gồm nội dung của 

Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của hoạt động 

kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán độc lập. 

9.12. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ     SỐ TÍN CHỈ: 3 

Điều kiện tiên quyết: Muốn học môn này, sinh viên ít nhất phải tích lũy được 

môn học: kế toán và kiểm toán. 

Môn học song hành: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng trình bày, Kỹ năng tổ 

chức công việc.  

Mô tả nội dung môn học: Học phần này giới thiệu các thành phần của hệ thống 

kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, từ khi xây dựng, đến đánh giá và phát triển hệ 

thống hiện hữu thông qua các quy trình hoạt động cụ thể. Học phần cũng giới thiệu quy 

trình thực hiện kiểm toán nội bộ ở một doanh nghiệp cụ thể, bao gồm ba (4) giai đoạn : 

kế hoạch, thực hiện, hoàn thành & lập báo cáo, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị. 

Học phần này giúp các em làm quen với các công việc của kiểm toán viên nội bộ, ôn lại 

các kiến thức liên quan đã được học và rèn luyện các kỹ năng cần có khi thực hiện công 

việc kiểm toán nội bộ. 

9.13. Kế toán quản trị       SỐ TÍN CHỈ: 3 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong các môn học như: Anh văn thương mại, 

Kế toán quốc tế. 

Mô tả nội dung môn học: Nội dung môn học giới thiệu các hệ thống kế toán giá 

thành, phân tích mối quan hệ Chi phí – khối lượng – lợi nhuận, Phương pháp lập dự toán các 

nguồn lực, và các phương pháp đánh giá họat động của tổ chức. 

9.14. Kế toán phần hành 1      SỐ TÍN CHỈ: 3 

Điều kiện tiên quyết: Muốn học môn học này, sinh viên phải học xong các môn học 

như: Nguyên lý kế toán và Kế toán tài chính 1, 2. 

Mô tả nội dung môn học: Nội dung môn học bao gồm những kiến thức chuyên sâu và 
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kỹ năng thực hành về chứng từ kế toán, sổ kế toán, các hình thức kế toán và báo cáo tài chính. 

9.15. Kế toán phần hành 2      SỐ TÍN CHỈ: 3 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong các môn học về kế toán, thuế. 

Mô tả nội dung môn học: Nội dung chính của môn học nhằm cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức có liên quan đến phương pháp sử dụng phần mềm kế toán bao gồm: 

phương pháp tổ chức công tác kế toán đối với một đơn vị có sử dụng phần mềm kế toán; 

phương pháp phân công, phân nhiệm trong kế toán đối với đơn vị có sử dụng phần mềm 

kế toán; Phương pháp kế toán các phần hành hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, 

tiền,… đối với đơn vị có sử dụng phần mềm kế toán.  

9.16. Kế toán quốc tế       SỐ TÍN CHỈ: 3 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương hoặc trên 400 điểm 

TOEIC và đã học xong các môn học như: Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính 2. 

Mô tả nội dung môn học: Môn học Kế toán quốc tế trang bị cho sinh viên kiến thức 

kế toán sử dụng trong môi trường quốc tế bằng tiếng Anh, qua đó sinh viên có khả năng thực 

hành hệ thống kế toán doanh nghiệp; thiết lập các Báo cáo tài chính cuối kỳ kế toán tại các 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có yếu tố nước ngoài. 

9.17. Kế toán ngân hàng       SỐ TÍN CHỈ: 3 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong các môn học như: Lý thuyết tài chính tiền 

tệ, Nguyên lý kế toán và Ngân hàng thương mại. 

Mô tả nội dung môn học: Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về nguyên tắc xử lý kế toán một số phần hành chủ yếu trong hoạt động của ngân hàng 

như như huy động vốn, cho vay, thanh toán qua ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ và thanh toán 

quốc tế, thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận. 

9.18. Kế toán quốc tế nâng cao      SỐ TÍN CHỈ: 3 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương hoặc trên 450 điểm 

TOEIC và đã học xong các môn học như : Kế toán tài chính I, II, Kế toán quốc tế và Kế toán 

quản trị. 

Mô tả nội dung môn học:  

Tìm hiểu và vận dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế hiện hành và đưa ra các nhận xét so 

sánh với chuẩn mực kế toán tại Việt Nam. 

Hiểu rõ bản chất của dòng tiền, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và tìm hiểu các chuẩn mực kế 

toán quốc tế. 

9.19. Kế toán công ty chứng khoán và quỹ đầu tƣ   SỐ TÍN CHỈ: 3 
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Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong các môn học như: Nguyên lý kế toán, Kế 

toán tài chính 1, Kế toán tài chính 2 và Thị trường chứng khoán. 

Mô tả nội dung môn học: Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về chế độ kế toán áp dụng tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng 

khoán và quỹ đầu tư chứng khoán; hiểu và nhận dạng, phân biệt những điểm giống nhau và khác 

biệt giữa chế độ kế toán đơn vị SXKD và công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư 

chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán; vận dụng để xử lý đối với những nghiệp vụ phát sinh 

cơ bản và đặc thù tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ 

đầu tư chứng khoán. 
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10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chƣơng trình. 

 

S 
T 
T 

Họ và tên 
Năm 

 sinh 

Văn 

bằng cap 

nhất 

Chuyên 

 Ngành đào tạo 

Năm 

đƣợc  

cấp  

bằng 

Kinh 

nghiệm 

giảng  

dạy  

(năm) 

Tên môn học 

đảm trách 

Giai đoạn đại cương 

1 Lợi Minh Thanh 1976 ThS KTKT 2004 8 Kế toán tài chính 1 

Giai đoạn cơ sở ngành 

2 Đào Vũ Hoài Giang 1978 ThS TCDN 2005 6 

Lý thuyết và khái 

niệm kế toán 

Đạo đức nghề nghiệp 

và Quản trị doanh 

nghiệp 

3 La Xuân Đào 1959 GVC.TS Kinh tế 2013 30 Nguyên lý kế toán 

Giai đoạn chuyên ngành 

4 Trần Thanh Thúy Ngọc 1983 ThS KTKT 2009 7 Kế toán tài chính 1 

5 Nguyễn Chí Hiếu 1984 ThS KTKT 2011 7 
Thuế - Thực hành và 

khai báo 

6 Hồ Xuân Thủy 1976 ThS,NCS KTKT 2003 16 Kế toán tài chính 2 

7 Hồng Dương Sơn 1976 
ThS, 

NCS TCDN 2004 08 Lý thuyết kiểm toán 

8 Nguyễn Thị Phương Loan 1984 ThS Phân tích tài 

chính 
2012 1 Kế toán quốc tế 

9 Nguyễn Thị Phượng Loan 1985 ThS 

Kinh tế Tài 

chính- Ngân 

hàng 

2013 
5 

 
Kế toán ngân hàng 

10 Hoàng Quốc Huy 1984 ThS Phân tích tài 

chính 
2012 1 

Phân tích báo cáo tài 

chính 

11 Hồng Dương Sơn 1976 
ThS, 

NCS TCDN 2004 08 
Pháp luật kế toán – 

kiểm toán 

12 La Xuân Đào 1959 GVC.TS Kinh tế 2013 30 
Kiểm toán phần hành 

Lý thuyết kiểm toán 

13 Nguyễn Thị Khoa 1968 

 

ThS,NC

S 
QTKD 2002 11 

Kế toán công ty 

chứng khoán và quỹ 

đầu tư 

Kế toán tài chính 2 

14 Nguyễn Hoàng Diệu Hiền 1986 ThS Kế toán quản 

trị 
2012 2 

Kế toán quản trị 

Kế toán quốc tế 

15 Lợi Minh Thanh 1976 ThS KTKT 2004 8 Kế toán phần hành 1 

16 Đào Vũ Hoài Giang 1978 ThS TCDN 2005 6 Kiểm toán nâng cao 

17 Trần Thị Thu Hằng 1978 ThS TCDN 2005 3 
Kiểm soát và kiểm 

toán nội bộ 
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18 Phạm Quốc Thuần 1974 
ThS, 

NCS KTKT 2003 16 Kế toán phần hành 2 

19 Nguyễn Thị Lan Anh 1969 TS Tài chính 2013 07 
Kế toán quốc tế nâng 

cao 

 

 

11. Danh sách cố vấn học tập  
 

ST

T 

Họ và tên Cố vấn học tập  

khóa 

Lớp  Ghi chú 

1 ThS Hồng Dương Sơn 2013 – 2016 K13409  

2 ThS Nguyễn Thị Khoa 2013 - 2016 K13409C  

 

12. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

12.1. Phòng học 

- Tòa nhà điều hành và học tập ở KP3 Linh Xuân, Thủ Đức: sinh viên năm 2, 3, 4 

và các sinh viên học lớp cử nhân tài năng, chất lượng cao. 

- Trường Đại học khoa học tự nhiên ở cơ sở Linh Trung: sinh viên năm 1. 

12.2. Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính:  

 

TT TÊN PTN ĐỊA ĐIỂM ĐƠN VỊ CHỦ 

QUẢN 

GHI 

CHÚ 

1 Phòng máy 1 KP3, P.Linh Xuân, TĐ Trường ĐHKT-Luật  

2 Phòng máy 2 KP3, P.Linh Xuân, TĐ Trường ĐHKT-Luật  

3 Phòng máy 3 KP3, P.Linh Xuân, TĐ Trường ĐHKT-Luật  

4 Phòng máy 4 KP3, P.Linh Xuân, TĐ Trường ĐHKT-Luật  

 

12.3. Thư viện 

- Thư viện của Trường Đại học Kinh tế - Luật  

+ Cơ sở Linh Xuân 

+ Cơ sở Linh Trung 

- Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
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12.4. Giáo trình, tập bài giảng 

 
Gửi file đính kèm  
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13. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình:  

- Trên cơ sở tham khảo chương trình khung của Bộ, chương trình đào tạo bậc đại học 

theo hệ đào tạo tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế - Luật được xây dựng căn cứ vào mục 

tiêu cụ thể, điều kiện thực tế của Trường Đại học Kinh tế - Luật, bao gồm các học phần 

thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức chuyên nghiệp được thực hiện 

trong 8 học kỳ (bốn năm).  

- Chương trình được xây dựng trên các nguyên tắc nhất định để đảm bảo tính liên 

thông, khoa học, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

- Các giảng viên phải tuân thủ theo đúng yêu cầu của chương trình. 

- Các môn phải được thực hiện giảng dạy đúng theo thứ tự đã ghi theo từng học kỳ, 

theo đúng yêu cầu môn tiên quyết, môn trước, môn sau, môn song hành. Không đơn vị 

nào được tự ý thay đổi nếu không thông qua Hội đồng khoa học. 

- Việc thực hiện đào tạo theo chương trình này phải tuân thủ Quy chế về đào tạo theo 

học chế tín chỉ của Đại học Quốc gia TP.HCM. Sau khi kết thúc khóa học, nếu hoàn 

thành đủ số lượng tín chỉ và được công nhận tốt nghiệp, người học được cấp bằng tốt 

nghiệp đại học bậc Cử nhân. 

- Chương trình đào tạo sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của ngành và 

thực tiễn. 

14. Dự kiến kế hoạch kiểm định chƣơng trình 

Sau khi SV tốt nghiệp 2017 khóa đầu tiên, chuyên ngành này bắt đầu khóa 13 (2013 – 

2017). 

 

                   TRƢỞNG KHOA                                                      HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

  

              LA XUÂN ĐÀO                                                  NGUYỄN TIẾN DŨNG 

 


