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Đại Học Quốc Gia TP.HCM Vietnam National University - HCMC
Trường Đại Học Bách Khoa Ho Chi Minh City University of Technology
Khoa Quản Lý Công Nghiệp School of Industrial Management

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Kế toán tài chính

  Course title: Financial Accounting

- Mã học phần (Course ID): IM1015
- Số tín chỉ (Credits): 3 (ETCS: 6 )

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20191

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập
(Teaching/study type)

Số tiết/giờ
(Hours)

Số tín chỉ
(Credits)

Ghi chú
(Notes)

Lý thuyết (LT)
(Lectures)

30

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH)
(Tutorial)

0

Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT)
(Labs/Practices)

0

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA)
(Projects)

45

Tự học (Self-study) 73.17

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 150 3

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá
(Evaluation type)

Tỷ lệ
(Ratio)

Hình thức
(Format)

Thời gian
(Duration)

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH)
(Tutorial)

Thí nghiệm
(Labs/Practices)

10%

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA)
(Projects)

15%

Kiểm tra
(Midterm Exam)

25% Trắc nghiệm và tự luận
(MCQ & Constructed response)

50 phút (minutes)

Thi
(Final Exam)

50% Trắc nghiệm và tự luận
(MCQ & Constructed response)

60 phút (minutes)

Tổng cộng
(Total)

100%
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1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần
(Course ID)

Tên học phần
(Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH)
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

● Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
● Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)

○ Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major)
○ Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department) Tài Chính - Khoa Quản Lý Công Nghiệp
(School of Industrial Management)

Văn phòng (Office) Phòng 104 Tòa nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM

Điện thoại (Phone number) (84-028) 38 647 256 – ext. 5614

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge) Lê Tuấn

E-mail letuan@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Nội dung môn học chủ yếu tập trung giới thiệu cho sinh viên các khái niệm và các nguyên lý cơ bản được sử dụng để ghi chép các hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp thành các thông tin kế toán và giúp sinh viên hiểu ý nghĩa của các thông tin kế toán được trình bày. Cụ
thể bao gồm 1) Mô tả quá trình ghi chép kế toán các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên Sổ Nhật ký và Sổ Cái; 2) Soạn thảo các
báo cáo tài chính (Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ); và 3) Phân tích và diễn dịch
các thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính

This course focuses on the introduction of basic concepts and principles used in accounting information system and their meanings. It
includes 1) Describing the accounting recording process on General Journal and Ledger; 2) Preparing financial statements (The Income
Statement, Balance Sheet, The Statement of Cash Flows); and 3) Analyzing and interpreting the financial statements

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Tài liệu bắt buộc:

[1]   Financial Accounting (2011), 11th Edition, Stice, Stice, Albrecht, and Swain, South-Western Cengage Learning (OISP program)

[2]   Accounting Principles (2019). Weygandt, J. J., Kieso, D. E., Kimmel, P. D., Trenholm, B., Warren, V., & Novak, L.. John Wiley &
Sons.

[3]   Kế toán đại Cương (2015), Phạm Ngọc Thúy (Chủ biên) và cộng sự , NXB Đại học Quốc gia TP. HCM (Đại trà)

 Tài liệu đọc thêm (không bắt buộc)

[4]   Võ Văn Nhị (Chủ biên) và cộng sự (2018). Kế toán tài chính. Nhà xuất bản tài chính

Tài liệu học tập có thể được tải xuống từ trang BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/).

Mandatory documents:

[1]   Financial Accounting (2011), 11th Edition, Stice, Stice, Albrecht, and Swain, South-Western Cengage Learning (OISP program)

[2]   Accounting Principles (2019). Weygandt, J. J., Kieso, D. E., Kimmel, P. D., Trenholm, B., Warren, V., & Novak, L.. John Wiley &
Sons.

[3]   Kế toán đại Cương (2015), Phạm Ngọc Thúy (Chủ biên) và cộng sự , NXB Đại học Quốc gia TP. HCM (Đại trà)
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Further reading document:

[4]   Võ Văn Nhị (Chủ biên) và cộng sự (2018). Kế toán tài chính. Nhà xuất bản tài chính

Tài liệu học tập có thể được tải xuống từ trang BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/).

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học này trang bị cho người học có khả năng nhận dạng và diễn dịch các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính doanh nghiệp trong
các tổ chức dịch vụ và thương mại theo cách nhìn của nhà quản lý.

Through this course, students are able to identify and interpret accounting information demonstrated on entity’s financial statements in
service and production organizations on the management view.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Phân tích các khái niệm cốt lõi trong kế toán tài chính (KTTC)
            (Analyze the key concepts in Financial accounting)
L.O.2 - Giải quyết các vấn đề trong KTTC
            (Solve problems in Financial accounting)
L.O.3 - Đánh giá các giải pháp trong KTTC
            (Evaluate solutions in Financial accounting)
L.O.4 - Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
            (Communicate and Work in team effectively)
L.O.5 - Xác định các vấn đề đạo đức trong KTTC
            (Identify ethical issues in Financial accounting)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT
(No.)

Phương thức giảng dạy
(Teaching methods)

1 Phương pháp học tập tích hợp
(Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)
Loại hoạt động

(Assessment methods)
Tên loại hoạt động

(Compoments activities)
Nội dung
(Content)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1 - Bài kiểm tra (Quizzes) Bài kiểm tra trên lớp và BKel
(Quizzes)

GPJ-Project nhóm (Group project ) A.O.2 - Bài tập lớn (nhóm) (Group
Project)

Bài tập lớn (nhóm) (Group Project)

TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam ) A.O.3 - Kiểm tra giữa kỳ (Mid-term test) Kiểm tra giữa kỳ (Mid-term test)

EXM-Thi cuối kỳ (Final exam ) A.O.4 - Thi cuối kỳ (Final exam) Thi cuối kỳ (Final exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá
(Evaluation activities)

L.O.1-Phân tích các khái niệm cốt lõi trong kế toán tài chính
(KTTC) (Analyze the key concepts in Financial accounting)

A.O.1-Bài kiểm tra (Quizzes)
A.O.3-Kiểm tra giữa kỳ (Mid-term test)
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Chuẩn đầu ra chi tiết
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá
(Evaluation activities)

A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)

L.O.2-Giải quyết các vấn đề trong KTTC (Solve problems in
Financial accounting)

A.O.1-Bài kiểm tra (Quizzes)
A.O.2-Bài tập lớn (nhóm) (Group Project)
A.O.3-Kiểm tra giữa kỳ (Mid-term test)
A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)

L.O.3-Đánh giá các giải pháp trong KTTC (Evaluate solutions in
Financial accounting)

A.O.1-Bài kiểm tra (Quizzes)
A.O.2-Bài tập lớn (nhóm) (Group Project)
A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)

L.O.4-Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả (Communicate and
Work in team effectively)

A.O.2-Bài tập lớn (nhóm) (Group Project)
A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)

L.O.5-Xác định các vấn đề đạo đức trong KTTC (Identify ethical
issues in Financial accounting)

A.O.2-Bài tập lớn (nhóm) (Group Project)
A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Tài liệu và các yêu cầu của môn học được đưa lên BKEL. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, cơ bản gồm
bốn cột điểm thành phần: 

● Thí nghiệm: 10% 

● Bài tập lớn : 15% (thuyết trình nhóm) 

● Điểm giữa kỳ : 25% 

● Điểm cuối kỳ : 50% 

Điều kiện dự thi: 

- Tham dự kiểm tra giữa kỳ và giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được điểm danh chuyên cần).

- Xem các video bài giảng trên E-learning và hoàn tất các câu hỏi liên quan

- Hoàn tất các BTL/TL nhóm đúng hạn cũng như thuyết trình bài làm trên lớp.

Course materials and syllabus are posted to BKEL. Total grade of the course is assessed throughout the course studying, basically
consisting of four components: 

- Labs/Practices: 10% 

- Project: 15% 

- Midterm: 25% 

- Final exam: 50% 

Final Exam Conditions: 

- To attend midterm exam and at least 70% of class time (number of attendance). 

- Complete lecture video and quiz on E-learning 

- Complete the class projects on time as well as present them in class.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)
L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)
Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)
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Buổi
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Chương
0,1

Chương 0: Giới thiệu về môn học
● Thông tin Thầy/Cô
● Các vấn đề liên quan đến môn học
● Phương pháp dạy và học
Chương 1: Tổng quan về kế toán
● Các loại hình tổ chức
● Kế toán – ngôn ngữ kinh doanh
● Phương trình kế toán
● Nội dung báo cáo tài chính

(Chapter 0: Introduction to the subject
● Instructor’s information
● Subject-related issues
● Method of teaching and learning
Chapter 1: Foundations of accounting
● Forms of business
● Accounting – business language
● Basic accounting equation
● Financial statements
)

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: Chương 0: ● Tự giới thiệu về mình ● Giới thiệu đề
cương môn học ● Tổng hợp danh sách sinh viên ● Giải
thích các hoạt động cá nhân và nhóm Chương 1: ● Trình
bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ● Thảo luận các báo
cáo của từng loại hình doanh nghiệp ● Giao bài tập
(Chapter 0: ● Introduce the course syllabus ● Summary of
student list ●  Explain individual and group activities
Chapter 1: ●  Present the contents of the chapter ●  Ask
questions ● Discuss some financial statements of service,
trading and manufacturing company ●  Assign exercises
and problems )
Stu: Chương 0: ● Tìm hiểu về cách đánh giá môn học ●
Hình thành nhóm ●  Nộp bản danh sách nhóm. ●  Thảo
luận theo nhóm về những mong đợi một cử nhân ngày nay
Chương 1: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu
các thông tin trình bày trên BCTC ●  Thảo luận sự khác
biệt báo cáo của từng loại hình doanh nghiệp ● Làm bài
tập
(Chapter 0: ●  Understand about course evaluation ●
Form groups ● Submit group list ● Discuss in groups the
expectations of a bachelor today Chapter 1: ●  Listen to
lecture, make questions ●  Remember and understand
information displayed on financial statements ●  Discuss
the different financial statements between forms of
business entities ● Complete exercises and problems )

Chương
2

Chương 2: Ghi chép các NVKT
● Ngôn ngữ kế toán
● Quy trình kế toán
● Lý thuyết kế toán, các nguyên tắc, giả định trong kế toán

(Chapter 2: The recording process
● Accounting language
● Basic accounting process
● Accounting theory, principles and assumptions
)

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ● Thảo
luận các nguyên tắc, giả định và ứng dụng trong thực tế
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions ●
Discuss accounting concepts, principles, assumptions and
how to put them into action ●  Assign exercises and
problems )
Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu khung
mẫu trong kế toán ● Làm bài tập
( ●  Listen to lecture, make questions ●  Remember and
understand the accounting framework ●  Complete
exercises and problems )

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ●
Thảo luận các nguyên tắc, giả định và ứng dụng trong
thực tế ● Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions
●  Discuss accounting concepts, principles,
assumptions and how to put them into action ● Assign
exercises and problems )
Stu: ●  Nghe giảng, đặt câu hỏi ●  Ghi nhớ và hiểu
khung mẫu trong kế toán ● Làm bài tập
(● Listen to lecture, make questions ● Remember and
understand the accounting framework ●  Complete
exercises and problems )

Chương
3

Chương 3: Hiệu chỉnh và hoàn tất chu trình kế toán
●  Kế toán trên cơ sở tiền mặt và trên cơ sở dồn tích/
NVKTPS
● Bút toán hiệu chỉnh
● Bút toán khóa sổ

(Chapter 3: Adjusting entries and completing accounting
cycle.
● Cash method versus accrual method

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ● Thảo
luận cơ sở kế toán và tác động của việc hiệu chỉnh lên
BCTC ● Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions ●
Discuss accounting methods and its impact of adjustment
entries on financial statements ●  Assign exercises and
problems )
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Buổi
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

● Adjusting entries
● Closing entries
)

Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản chất
các thành phần trên BCTC ● Làm bài tập
( ●  Listen to lecture, make questions ●  Remember and
understand the nature of components displayed on
financial statements ● Complete exercises and problems )

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ●
Thảo luận cơ sở kế toán và tác động của việc hiệu
chỉnh lên BCTC ● Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions
●  Discuss accounting methods and its impact of
adjustment entries on financial statements ●  Assign
exercises and problems )
Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản
chất các thành phần trên BCTC ● Làm bài tập
(● Listen to lecture, make questions ● Remember and
understand the nature of components displayed on
financial statements ●  Complete exercises and
problems )

Chương
4

Chương 4: Kế toán doanh nghiệp thương mại
● Phân loại hàng tồn kho, các phương pháp quản lý hàng tồn
kho
● Ghi chép doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu
● Ghi chép hàng tồn kho và giá vốn hàng bán
● Lập báo cáo tài chính (Báo cáo kết quả kinh doanh, Bảng
cân đối kế toán)

(Chapter 4: Accounting for merchandising operations
● Classifying inventory, inventory management methods
● Recording revenues and revenue deductions
● Recording inventory and cost of goods sold
● Preparing financial statements (Income Statement, Balance
Sheet)
)

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ● Thảo
luận các hoạt động trong DNTM và các ghi chép kế toán
liên quan ● Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions ●
Discuss activities in trading company and accountants’
recording ● Assign exercises and problems )
Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản chất
các thành phần trên BCTC ● Thảo luận các phương thức
mua bán , giao nhận và thanh toán trong DNTM ● Làm
bài tập
( ●  Listen to lecture, make questions ●  Remember and
understand the nature of components displayed on
financial statements ●  Discuss the types of trading,
delivery and payment ● Complete exercises and problems
)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ●
Thảo luận các hoạt động trong DNTM và các ghi chép
kế toán liên quan ● Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions
●  Discuss activities in trading company and
accountants’ recording ●  Assign exercises and
problems )
Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản
chất các thành phần trên BCTC ●  Thảo luận các
phương thức mua bán , giao nhận và thanh toán trong
DNTM ● Làm bài tập
(● Listen to lecture, make questions ● Remember and
understand the nature of components displayed on
financial statements ●  Discuss the types of trading,
delivery and payment ●  Complete exercises and
problems )

Chương
5

Chương 5: Kế toán hàng tồn kho
● Các phương pháp tính giá hàng tồn kho
● Ghi chép kế toán cho hàng tồn kho
● Trình bày hàng tồn kho trên Báo cáo Kết quả kinh doanh và
Bảng Cân đối kế toán
● Ảnh hưởng phương pháp tính giá hàng tồn kho lên báo cáo
tài chính

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ● Thảo
luận lựa chọn phương pháp tính giá hàng tồn kho và tác
động của chúng lên BCTC ● Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions ●
Discuss the costing methods and its impacts on financial
statements ● Assign exercises and problems )
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(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

(Chapter 5: Inventories
● Inventory cost flow methods
● Recording inventory transactions
● Showing inventory on Income Statement and Balance Sheet
●  The impact of inventory costing methods on the result of
financial statements
)

Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản chất
kế toán hàng tồn kho ● Làm bài tập
( ●  Listen to lecture, make questions ●  Remember and
understand the nature of inventory displayed on financial
statements ● Complete exercises and problems )

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ●
Thảo luận lựa chọn phương pháp tính giá hàng tồn kho
và tác động của chúng lên BCTC ● Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions
●  Discuss the costing methods and its impacts on
financial statements ● Assign exercises and problems )
Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản
chất kế toán hàng tồn kho ● Làm bài tập
(● Listen to lecture, make questions ● Remember and
understand the nature of inventory displayed on
financial statements ●  Complete exercises and
problems )

Chương
6

Chương 6: Kế toán tài sản cố định
● Khái niệm, phân loại TSCĐ
● Các phương pháp khấu hao TSCĐ
● Thanh lý, trao đổi TSCĐ
● Ghi chép kế toán
● Trình bày TSCĐ trên BCTC
●  Ảnh hưởng phương pháp tính khấu hao lên báo cáo tài
chính

(Chapter 6: Tangible and intangible assets
● Tangible and intangible assets definition and classification
● Depreciation methods
● Disposal tangible assets
● Recording transactions
●  Showing tangible and intangible assets on the financial
statements
●  The impact of depreciation methods on the result of
financial statements
)

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ● Thảo
luận lựa chọn phương pháp tính khấu hao và tác động của
chúng lên BCTC ● Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions ●
Discuss the methods of depreciation calculation and its
impacts on financial statements ●  Assign exercises and
problems )
Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản chất
tài sản cố định và các sự kiện liên quan ● Làm bài tập
( ●  Listen to lecture, make questions ●  Remember and
understand the nature of non-current assets and their
activities ● Complete exercises and problems )

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ●
Thảo luận lựa chọn phương pháp tính khấu hao và tác
động của chúng lên BCTC ● Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions
● Discuss the methods of depreciation calculation and
its impacts on financial statements ● Assign exercises
and problems )
Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản
chất tài sản cố định và các sự kiện liên quan ● Làm bài
tập
(● Listen to lecture, make questions ● Remember and
understand the nature of non-current assets and their
activities ● Complete exercises and problems )

Chương
7

Chương 7: Kế toán nguồn vốn
● Khái niệm, phân loại nợ phải trả
● Khái niệm, phân loại vốn cổ phần
● Ghi chép kế toán nợ phải trả, vốn cổ phần, chia cổ tức
● Trình bày nguồn vốn trên BCTC

(Chapter 7: Liabilities and Stockholders’ equity
● Liabilities definition and classification
● Stockholders’ equity definition and classification
● Recording transactions
●  Showing liabilities and stockholders’ equity on the
financial statements
)

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ● Thảo
luận phân loại nguồn vốn ● Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions ●
Discuss the classification of entity’s resources ●  Assign
exercises and problems )
Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản chất
nợ phải trả và vốn cổ đông ● Làm bài tập
( ●  Listen to lecture, make questions ●  Remember and
understand the nature of liabilities and stockholder’s
equity ● Complete exercises and problems )

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ●
Thảo luận phân loại nguồn vốn ● Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions
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(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

●  Discuss the classification of entity’s resources ●
Assign exercises and problems )
Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản
chất nợ phải trả và vốn cổ đông ● Làm bài tập
(● Listen to lecture, make questions ● Remember and
understand the nature of liabilities and stockholder’s
equity ● Complete exercises and problems )

Chương
8

Chương 8: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
● Phân loại các dòng tiền
● Tiền và các khoản tương đương tiền
● Ý nghĩa BCLCTT trong quản trị, phân tích
● Lập BCLCTT theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp

(Chapter 8: Cash flows statement
● Types of cash flow classification
● Cash and cash equivalent
●  Discuss the usefulness of cash flows statement in
management and analysis
●  Preparing the statement of cash flows under both direct
and indirect method
)

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ● Thảo
luận nội dung, phương pháp, kỹ thuật lập BCLCTT và ý
nghĩa của chúng ● Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions ●
Discuss the contents, methods, technique for cash lows
statement preparation and their meaning ●  Assign
exercises and problems )
Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản chất
BCLCTT ● Làm bài tập
( ●  Listen to lecture, make questions ●  Remember and
understand the nature of cash flows statement ● Complete
exercises and problems )

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ●
Thảo luận nội dung, phương pháp, kỹ thuật lập
BCLCTT và ý nghĩa của chúng ● Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions
●  Discuss the contents, methods, technique for cash
lows statement preparation and their meaning ● Assign
exercises and problems )
Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản
chất BCLCTT ● Làm bài tập
(● Listen to lecture, make questions ● Remember and
understand the nature of cash flows statement ●
Complete exercises and problems )

Chương
9

Chương 9: Phân tích BCTC
● Phân tích dọc, phân tích ngang
● Phân tích tỷ số
● Lưu ý khi phân tích tài chính

(Chapter 9: Financial Statements Analysis
● Vertical, horizontal analysis
● Ratio analysis
● Notes on financial analysis
)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ● Thảo
luận nội dung, phương pháp, kỹ thuật phân tích ● Giao bài
tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions ●
Discuss the contents, methods, technique for analyzing the
financial statements ● Assign exercises and problems )
Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản chất
mục tiêu, quan điểm phân tích BCTC ● Làm bài tập
( ●  Listen to lecture, make questions ●  Remember and
understand the nature of the purposes, analysis viewpoint
of the financial statements ●  Complete exercises and
problems )

L.O.3 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.4 ]
Lec: ● Trình bày nội dung môn học ● Nêu câu hỏi ●
Thảo luận nội dung, phương pháp, kỹ thuật phân tích ●
Giao bài tập
(● Present the contents of the chapter ● Ask questions
●  Discuss the contents, methods, technique for
analyzing the financial statements ●  Assign exercises
and problems )
Stu: ● Nghe giảng, đặt câu hỏi ● Ghi nhớ và hiểu bản
chất mục tiêu, quan điểm phân tích BCTC ● Làm bài
tập
(● Listen to lecture, make questions ● Remember and
understand the nature of the purposes, analysis
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viewpoint of the financial statements ●  Complete
exercises and problems )

Báo cáo
BTL

Báo cáo nhóm
(Presentation of group projects )

L.O.3 [ A.O.2 ]
Lec: ●  Giới thiệu phiếu đánh giá phần trình bày ●  Nêu
câu hỏi ● Thảo luận, đánh giá bài báo cáo
( ●  Introduce the rubrics table for the evaluation ●  Ask
questions ●  Discuss and evaluate the presentations of
groups )
Stu: ●  Từng nhóm trình bày bài báo cáo ●  Nghe thuyết
trình, đặt câu hỏi ● Thảo luận, đánh giá bài báo cáo nhóm
khác
( ●  Groups present their projects ●  Listen to group
presentation, make questions ● Discuss and evaluate the
presentations of other groups )

L.O.4 [ A.O.2 , A.O.4 ]
Lec: ● Giới thiệu phiếu đánh giá phần trình bày ● Nêu
câu hỏi ● Thảo luận, đánh giá bài báo cáo
(● Introduce the rubrics table for the evaluation ● Ask
questions ● Discuss and evaluate the presentations of
groups )
Stu: ● Từng nhóm trình bày bài báo cáo ● Nghe thuyết
trình, đặt câu hỏi ●  Thảo luận, đánh giá bài báo cáo
nhóm khác
( ●  Groups present their projects ●  Listen to group
presentation, make questions ●  Discuss and evaluate
the presentations of other groups )

L.O.5 [ A.O.2 , A.O.4 ]
Lec: ● Giới thiệu phiếu đánh giá phần trình bày ● Nêu
câu hỏi ● Thảo luận, đánh giá bài báo cáo
(● Introduce the rubrics table for the evaluation ● Ask
questions ● Discuss and evaluate the presentations of
groups )
Stu: ● Từng nhóm trình bày bài báo cáo ● Nghe thuyết
trình, đặt câu hỏi ●  Thảo luận, đánh giá bài báo cáo
nhóm khác
( ●  Groups present their projects ●  Listen to group
presentation, make questions ●  Discuss and evaluate
the presentations of other groups )

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): 20191

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.IM1015.1.1
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --
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