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BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 
TRƯỜNG Cð CN&QT  SONADEZI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO 

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ðẲNG 
 (Ban hành theo Quyết ñịnh số     /Qð-CDS ngày         tháng      năm   

của Hiệu trưởng Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi) 

 

                 Tên chương trình :  Cử nhân Cao ñẳng Kế toán 

                Trình ñộ ñào tạo :  Cao ñẳng 

 Ngành ñào tạo  :  Kế toán 

 Mã số   :  

 Loại hình ñào tạo :  Chính quy  

 

1.  Mục tiêu ñào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành Kế toán trình ñộ Cao ñẳng cho 
người học, ñồng thời giáo dục người học có ñạo ñức, lương tâm nghề nghiệp, có tác 
phong lao ñộng nghiêm túc, có ý thức xây dựng và phát triển cộng ñồng, có sức khỏe, có 
ý thức trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của Tổ quốc và có năng lực học tập suốt ñời. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Kiến thức 

Kiến thức tổng quát: nắm vững kiến thức tổng quát về luật, kinh tế, tài chính, kế 
toán, chứng khoán. Kiến thức chuyên ngành: ñạt ñược những kiến thức chuyên ngành về 
quản trị tài chính, kế toán, kiểm toán, quản lý chi phí, thuế, phân tích và ñầu tư chứng 
khoán, thanh toán quốc tế và ứng dụng tốt kiến thức này vào thực tế. 

Phát triển tư duy ñộc lập: Sinh viên thể hiện ñược tư duy của mình qua các buổi 
thảo luận các vấn ñề chuyên sâu và nâng cao trên lớp dựa trên kiến thức ñã ñược giảng 
viên cung cấp qua các bài học. Sinh viên ñược phát triển tư duy ñộc lập qua việc hoàn 
thành các bài tiểu luận với chủ ñề ứng dụng kiến thức ñã học vào xử lý một số tình huống 
cụ thể trong thực tế.  

Có khả năng ứng dụng và sáng tạo trong công việc: Sinh viên tốt nghiệp sẽ ñược 
trang bị kiến thức ñủ ñể xử lý linh hoạt các tình huống trong thực tiễn công việc khi tốt 
nghiệp dựa trên nền tảng các môn học chú trọng ñến nội dung thực hành, thực tập nhằm 
giải quyết các vấn ñề trong thực tiễn, ñáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp 

Kỹ năng 

Các kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng 
lập kế hoạch và kỹ năng quản lý thời gian. 
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Kỹ năng Tin học văn phòng: Sinh viên sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng 
tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint, Internet… Sinh viên có thể ứng dụng 
Internet vào thương mại ñiện tử. 

Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp có trình ñộ tiếng Anh tương ñương TOEIC 
400 ñiểm. 

Thái ñộ 

- Năng ñộng, tự tin, sáng tạo. 

- Có ñạo ñức nghề nghiệp. 

- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có thể ñảm nhận các vị trí: 

- Nhân viên kế toán vốn bằng tiền, kế toán thanh toán, kế toán tài sản cố ñịnh, kế 
toán thuế, kế toán tiền lương, kế toán giá thành, kế toán doanh thu, kế toán 
tổng hợp tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 

- Chuyên viên tư vấn kế toán và thuế tại các công ty dịch vụ, tư vấn tài chính, kế 
toán và kiểm toán trong và ngoài nước. 

2.  Thời gian ñào tạo 

Chương trình ñào tạo ñược bố trí trong 4 học kỳ, tương ñương với 2 năm học. 

3.  Khối lượng kiến thức toàn khoá 

75 ðVHT, không bao gồm khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể 
chất. 

Stt Nội dung Số ðVHT 

I Kiến thức giáo dục ñại cương 13 

II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 62 

1      Kiến thức cơ sở ngành 12 

2      Kiến thức chuyên ngành 26 

3      Kiến thức bổ trợ 14 

4      Thực tập và thi tốt nghiệp 10 

4.  ðối tượng tuyển sinh 

- Tuyển sinh trên cả nước. 

- Học sinh ñã tốt nghiệp bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán hoặc 
tương ñương. 

5.  Quy trình ñào tạo, ñiều kiện tốt nghiệp 

5.1. Quy trình ñào tạo 

ðặc ñiểm 

- Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thực tế. 
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- Kết hợp giữa giảng dạy tại trường và thực tế tại doanh nghiệp. 

Tổ chức lớp học 

Mỗi lớp học ñược bố trí từ 40 - 50 sinh viên. ðối với chương trình thực hành tại 
phòng máy tính, Trường sẽ chia thành nhóm từ 15 - 20 sinh viên cho mỗi ñợt thực 
tập/thực hành ñể nâng cao hiệu quả học tập. 

Phân bố thời gian 

- Một năm học ñược chia thành 02 học kỳ chính và có thể tổ chức học kỳ hè (ñối 
với các môn học chung hoặc sinh viên còn nợ học phần). 

- Mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học, 3 - 4 tuần thi và kiểm tra; học kỳ 
hè có ít nhất 5 tuần thực học và 01 tuần thi và kiểm tra. 

- Các học phần trong mỗi học kỳ cũng như toàn khoá học ñược bố trí theo quy 
ñịnh chung và trên cơ sở ñảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của giảng viên và 
sinh viên. 

Thực hiện chương trình 

- Cách tính ñơn vị học trình ñược quy ñổi như sau: 

1 ðVHT    =  15 tiết giảng lý thuyết 

    = 30 - 45 tiết thực hành, thảo luận trên lớp 

    = 45 - 90 giờ thực tập tại doanh nghiệp 

Số ðVHT của các học phần là bội số của 15. 

- Sắp xếp lịch học tập theo trình tự thời gian học tập và phải ñảm bảo ñiều kiện 
tiên quyết cho việc tiếp thu các kiến thức. Riêng thực tập kỹ năng nghề nghiệp 
hàng năm tại cơ sở sản xuất, tham quan thực tế, nghe báo cáo chuyên ñề gắn 
liền với kiến thức của từng học phần hoặc nhóm học phần và linh hoạt bố trí 
phù hợp với yêu cầu thực tế. 

- Tổ chức thực hiện giờ học tập của sinh viên có các loại chủ yếu: 

• Tiết học lý thuyết trên lớp 

• Thời gian thực tập tại cơ sở (thực tập tay nghề và tốt nghiệp) 

• Giờ tự học 

- ðơn vị thời gian ñược tính bằng tiết, mỗi tiết 45 phút. Thời gian thực hành và 
thực tập ñược tính bằng giờ. Trung bình mỗi tuần, thời gian học lý thuyết là 27 
tiết, thời gian thực hành và thực tập là 15 giờ. 

- Tổ chức kiểm tra, ñánh giá: 

• Trong mỗi học phần sinh viên ñược ñánh giá kiến thức thông qua các bài 
kiểm tra; ñạt yêu cầu qua các lần kiểm tra sinh viên sẽ ñược dự thi học 
phần. Một số học phần có thể cho sinh viên viết tiểu luận, làm bài tập lớn, 
ñánh giá kết quả của sinh viên trong những hoạt ñộng này. 

• Trong quá trình học tập, sinh viên ñược tổ chức ñi tham quan thực tế, thực 
hành kỹ năng nghề nghiệp, nghe báo cáo chuyên ñề… ðối với những phần 
này sinh viên có nhiệm vụ viết báo cáo thu hoạch.  
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 Sau khi hoàn tất các học phần trong chương trình, sinh viên ñược ñi thực tập. Sinh 
viên hoàn thành báo cáo thực tập, ñạt yêu cầu ñược dự thi tốt nghiệp. 

5.2. ðiều kiện tốt nghiệp 

Những sinh viên có ñủ các ñiều kiện sau ñây sẽ ñược xét công nhận tốt nghiệp: 

- Cho ñến thời ñiểm xét tốt nghiệp, sinh viên không ñang trong thời gian bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự;  

- Tích lũy ñủ số học phần quy ñịnh cho chương trình, không còn học phần bị ñiểm 
dưới 5;  

- ðược xếp loại ñạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng 
Hồ Chí Minh;  

- Có các Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất;  

- ðạt chứng chỉ TOEIC 400 trở lên. 

6.  Thang ñiểm 

Thang ñiểm áp dụng ñể ñánh giá kết quả học tập của sinh viên là thang ñiểm 10. 

7.  Nội dung chương trình 

7.1. Kiến thức giáo dục ñại cương 

Stt Môn học Số tiết LT TH ðVHT 

7.1.1 Lý luận chính trị 135 135 0 9 

1 Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 60 60 - 4 

2 ðường lối Cách mạng của ðảng Cộng sản VN 45 45 - 3 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 30 - 2 

7.1.2 Toán 60 60 0 4 

1 Toán cao cấp 60 60 - 4 

7.1.3 Giáo dục Thể chất - - - 1,5 

7.1.4 Giáo dục Quốc phòng  - - - 1,5 

Tổng cộng (Không bao gồm GDTC và QP) 195 195 0 13 

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

Stt Môn học Số tiết LT TH ðVHT 

7.2.1 Kiến thức cơ sở 180 180 0 12 

1 Kinh tế vi mô 45 45 - 3 

2 Kinh tế vĩ mô 45 45 - 3 

3 Thanh toán quốc tế 45 45 - 3 

4 Pháp luật kinh tế 45 45 - 3 
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7.2.2 Kiến thức ngành chính 390 390 0 26 

1 Kế toán chi phí 45 45 - 3 

2 Kế toán quản trị 45 45 - 3 

3 Kế toán tài chính 60 60 - 4 

4 Sổ sách và báo cáo kế toán 60 60 - 4 

5 Kiểm toán 45 45 - 3 

6 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 45 45 - 3 

7 Phần mềm kế toán 45 45 - 3 

8 Toán tài chính 45 45 - 3 

7.2.3 Kiến thức bổ trợ 210 210 0 14 

1 Anh văn chuyên ngành 60 60 - 4 

2 Anh văn TOEIC 1 45 45 - 3 

3 Anh văn TOEIC 2 45 45 - 3 

4 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 60 60 - 4 

7.2.4 Thực tập và thi tốt nghiệp 150 75 75 10 

1 Thực tập tốt nghiệp 75 - 75 5 

2 Thi tốt nghiệp  75 75 - 5 

Tổng cộng 930 855 75 62 

8.  Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 

HỌC KỲ 1 

Stt Môn học 
Số 
tiết 

LT TH ðVHT 
Ghi 
chú 

1 Anh văn TOEIC 1 45 45 - 3  

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 60 60 - 4 CTK 

3 Toán cao cấp 60 60 - 4  

4 Kinh tế vi mô 45 45 - 3  

5 Kế toán tài chính  60 60 - 4  

6 Phần mềm kế toán 45 45 - 3  

7 Giáo dục Thể chất - - - 1.5 CTK 

8 Giáo dục Quốc phòng - - - 1.5 CTK 

Tổng cộng (Không bao gồm GDTC và GDQP) 315 315 0 21  
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HỌC KỲ 2 

Stt Môn học 
Số 
tiết 

LT TH ðVHT 
Ghi 
chú 

1 Anh văn TOEIC 2 45 45 - 3  

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 30 - 2 CTK 

3 Kinh tế vĩ mô 45 45 - 3  

4 Thanh toán quốc tế 45 45 - 3  

5 Kế toán quản trị 45 45 - 3  

6 Pháp luật kinh tế 45 45 - 3  

7 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 60 60 - 4  

Tổng cộng 315 315 0 21  

HỌC KỲ 3 

Stt Môn học 
Số 
tiết 

LT TH ðVHT 
Ghi 
chú 

1 Anh văn chuyên ngành 60 60 - 4  

2 ðường lối CM của ðCSVN 45 45 - 3 CTK 

3 Toán tài chính 45 45 - 3  

4 Sổ sách và báo cáo kế toán 60 60 - 4  

5 Kế toán chi phí 45 45 - 3  

6 Kiểm toán 45 45 - 3  

7 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 45 45 - 3  

Tổng cộng 345 345 0 23  

HỌC KỲ 4 

Stt Môn học 
Số 
tiết 

LT TH ðVHT 
Ghi 
chú 

1 Thực tập tốt nghiệp  75 - 75 5  

2 Thi tốt nghiệp  75 75 - 5  

Tổng cộng 150 75 75 10  

9.  Mô tả môn học 

9.1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin  4 ðVHT 

Nội dung ban hành theo quyết ñịnh 52/2008/Qð-BGD&ðT ngày 18 tháng 9 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.  
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Môn học ñược cấu trúc thành 3 phần: Phần thứ nhất bao quát những nội dung cơ 
bản về thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai trình 
bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và phần thứ ba khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý 
luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội hiện thực và những 
triển vọng phát triển của nó. 

9.2. ðường lối Cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam  3 ðVHT 

Nội dung ban hành theo quyết ñịnh 52/2008/Qð-BGD&ðT ngày 18 tháng 9 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

Ngoài chương mở ñầu, nội dung môn học môn học này gồm 8 chương: 

Chương I: Sự ra ñời của ðCSVN và cương lĩnh chính trị ñầu tiên của ðảng. 

Chương II: ðường lối ñấu tranh giành chính quyền (1930-1945). 

Chương III: ðường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và ñế quốc Mỹ xâm lược 
(1945-1975). 

Chương IV: ðường lối công nghiệp hóa. 

Chương V: ðường lối xây dựng nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN. 

Chương VI: ðường lối xây dựng hệ thống chính trị. 

Chương VII: ðường lối xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn ñề xã hội. 

Chương VIII: ðường lối ñối ngoại. 

Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có 
hệ thống về ñường lối của ðảng, ñặc biệt là ñường lối trong thời kỳ ñổi mới. 

9.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh      2 ðVHT 

Nội dung ban hành theo quyết ñịnh 52/2008/Qð-BGD&ðT ngày 18 tháng 9 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

Môn học cùng cấp những kiến thức về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển, và 
những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học. Cùng với môn 
học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, môn học này tạo lập những hiểu 
biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành ñộng của ðảng và của cách mạng nước ta, 
góp phần xây dựng nền tảng ñạo ñức con người mới cho sinh viên. 

9.4. Anh văn TOEIC 1, 2        6 ðVHT  

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng của chương trình TOEIC với 
mục tiêu ñạt ñược kỹ năng giao tiếp thương mại từ 400 ñiểm trở lên. 

9.5. Toán cao cấp        4 ðVHT 

Học phần cung cấp cho sinh viên một số kiến thức căn bản về giải tích toán học 
như: Hàm số, ma trận, vi phân, tích phân ñể sinh viên có ñủ khả năng tiếp thu các kiến 
thức cơ sở và chuyên môn. Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy logic và phương 
pháp phân tích ñịnh lượng các vấn ñề kinh tế ñể ứng dụng khi học các học phần nâng 
cao.  
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9.6. Giáo dục Thể chất       1,5 ðVHT 

Nội dung ban hành tại Quyết ñịnh số 3244/GD-ðT ngày 12/9/1995 và Quyết ñịnh 
số 1262/GD-ðT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.  

Chương trình môn học Giáo dục thể chất nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ 
năng cơ bản giúp sinh viên nắm vững kỹ thuật và phương pháp tập luyện các môn thể 
thao theo nội dung chương trình, phát triển một cách toàn diện các tố chất thể lực, bảo vệ 
và tăng cường sức khỏe phòng chống bệnh tật, nâng cao khả năng học tập và lao ñộng 
phục vụ xã hội, góp phần hình thành nên những phẩm chất ý chí như lòng dũng cảm, tính 
tự tin, kiên trì vượt khó, ý thức tổ chức kỷ luật. 

9.7. Giáo dục Quốc phòng      1,5 ðVHT 

Nội dung ban hành tại Quyết ñịnh số 12/2000/QðBGD-ðT ngày 09/5/2000 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

Giáo dục sinh viên kiến thức cơ bản về ñường lối quốc phòng, an ninh của ðảng và 
công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống ñấu tranh chống 
ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về chiến lược "diễn biến hòa 
bình", bạo loạn lật ñổ của các thế lực thù ñịch ñối với cách mạng Việt Nam.  

Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết ñáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền 
quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. 

9.8. Kinh tế vi mô        3 ðVHT 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức ñại cương về lý luận và phương pháp 
kinh tế cho các môn về quản trị doanh nghiệp, là khoa học về sự lựa chọn ñể giải quyết 
các vấn ñề kinh tế cơ bản của một doanh nghiệp.  

Môn học nghiên cứu về những cơ sở của cung cầu: vấn ñề tiêu dùng cá nhân, ñặc 
tính cầu cá nhân và từ ñó suy ra cầu của thị trường; nghiên cứu về ñặc ñiểm của sản xuất, 
chi phí, lợi nhuận, các chọn lựa tối ưu hoá lợi nhuận của doanh nghiệp trên thị trường. 

9.9. Kinh tế vĩ mô        3 ðVHT 

Là môn học kinh tế học căn bản cung cấp cho sinh viên kiến thức ñại cương về các 
lý thuyết về ñiều hành nền kinh tế một cách tổng thể thông qua việc nghiên cứu các vấn 
ñề về tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp. 

9.10. Thanh toán quốc tế        3 ðVHT 

Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản  tỷ giá hối ñoái, các phương thức giao 
dịch thanh toán quốc tế  liên quan ñến các bộ chứng từ ngoại thương. 

9.11. Pháp luật kinh tế       3 ðVHT 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và hiểu biết cơ bản về những quy 
ñịnh pháp luật của Việt Nam liên quan ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, hành vi, phương thức thực hiện và các chế tài với hành vi kinh doanh, quy ñịnh 
về sử dụng lao ñộng trong kinh doanh, các quy ñịnh về hợp ñồng kinh tế, tranh chấp kinh 
tế và giải quyết các tranh chấp kinh tế trong hoạt ñộng kinh doanh, phá sản doanh nghiệp. 
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9.12. Kế toán chi phí       3 ðVHT 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về phân loại chi phí, tập hợp chi phí, 
phân bổ chi phí và các phương pháp tính giá thành. Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên 
sẽ nắm vững phương pháp kiểm soát chi phí và tính giá thành sản phẩm. 

9.13. Kế toán quản trị       3 ðVHT 

Thông tin của kế toán quản trị hỗ trợ cho nhà quản lý thực hiện các chức năng quản 
trị bên trong một doanh nghiệp như: hoạch ñịnh, kiểm soát (tổ chức, ñiều hành, kiểm tra) 
và ra quyết ñịnh kinh doanh. Nội dung của học phần này bao gồm: các khái niệm cơ bản 
làm cơ sở nền tảng cho việc nghiên cứu kế toán quản trị; Phần hoạch ñịnh và kiểm soát 
trình bày các nội dung: mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận, dự toán ngân 
sách, phân bổ chi phí bộ phận phụ vụ, phân tích biến ñộng chi phí, ñánh giá trách nhiệm 
quản lý; Phần hỗ trợ ra quyết ñịnh trình bày các nội dung: quyết ñịnh giá bán sản phẩm, 
thông tin thích hợp ñể ra quyết ñịnh, quyết ñịnh về vốn ñầu tư dài hạn. 

9.14. Kế toán tài chính       4 ðVHT 

Học phần cung cấp những kiến thức chuyên môn chủ yếu về tài chính doanh nghiệp 
như: kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng 
cụ, kế toán tài sản cố ñịnh, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán 
thành phẩm và tiêu toán các nguồn vốn. 

9.15. Sổ sách và báo cáo kế toán      4 ðVHT 

Học phần nhằm rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành kế toán thủ công theo 
hai hình thức: Nhật ký chung và Chứng từ ghi sổ. 

9.16. Phần mềm kế toán       3 ðVHT 

Học phần cung cấp cho sinh viên công cụ thực hành kế toán bằng phần mềm Misa 
ñang ñược sử dụng trong các doanh nghiệp. Sau khi học xong, sinh viên sẽ nắm vững 
phương pháp tính ra sản phẩm kế toán (báo cáo tài chính). 

9.17. Kiểm toán        3 ðVHT 

Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về bản chất, chức năng, ñối      
tượng, phương pháp của kiểm toán, các loại kiểm toán, các khái niệm cơ bản sử dụng 
trong kiểm toán tài chính, tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán. 

9.18. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại      3 ðVHT 

Học phần cung cấp những kiến thức chuyên môn về các nghiệp vụ huy ñộng vốn, 
cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn, cho thuê tài chính, tài trợ xuất nhập khẩu, tài 
trợ dự án và một số nghiệp vụ khác của ngân hàng thương mại. Học phần còn cung cấp 
kiến thức về các công cụ cơ bản ñể kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng khi quyết ñịnh 
cho vay.  

9.19. Toán tài chính        3 ðVHT 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về toán học ứng dụng 
trong giải quyết các vấn ñề tài chính, ngân hàng và thị trường tài chính, cụ thể: lãi ñơn, 
lãi kép, hiệu quả kinh tế ñầu tư, vay nợ và ứng dụng toán tài chính trên thị trường chứng 
khoán.   
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9.20. Anh văn chuyên ngành      4 ðVHT 

Học phần cung cấp cho sinh viên phương pháp và từ ngữ sử dụng trong lĩnh vực kế 
toán, kiểm toán, giúp sinh viên hiểu và có thể sử dụng ngôn ngữ diễn ñạt trong các tình 
huống thực tế ñang diễn ra. 

9.21. Tin học ứng dụng trong kinh doanh    4 ðVHT 

Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về tin học ứng dụng trong kinh doanh;  
khả năng ứng dụng ñược các phần mềm: Foxpro, Windows, Excel trong các bài toán kinh 
doanh về kỹ thuật quản trị, xử lý, gửi nhận tin trên mạng cục bộ cũng như Internet. 

10.  Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Chương trình ñào tạo Liên thông từ Trung cấp lên Cao ñẳng ngành Kế toán hệ 
Chính quy ñược thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương trình ñào 
tạo theo kiểu ñơn ngành. Danh mục các môn học và khối lượng học trình là những quy 
ñịnh tối thiểu. Trong quá trình ñào tạo, căn cứ vào mục tiêu, thời gian ñào tạo, khối lượng 
và cơ cấu kiến thức, Nhà trường có thể bổ sung những nội dung cần thiết và cấu trúc lại 
thành các học phần thích hợp ñể tạo nên các chương trình ñào tạo cụ thể của mình trong 
phạm vi không dưới 70 ðVHT (chưa kể các nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục 
Quốc phòng). 

Phần kiến thức chuyên sâu ñược thiết kế theo chuyên ngành Kế toán tổng hợp. Sự 
khác biệt về nội dung ñào tạo giữa các chuyên ngành (nếu có) nằm trong giới hạn 20% 
kiến thức chung của ngành. 

Phần kiến thức bổ trợ ñược thiết kế theo hướng tăng cường khả năng sử dụng ngoại 
ngữ, tin học và các kỹ năng mềm cần thiết khác phục vụ quá trình học tập và làm việc 
cho sinh viên. 
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