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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - KHÓA 2018

Toán cao cấp 
MAT1103 (3tc)

Tiếng Anh 1 
ENG2101 (4tc)

Tiếng Anh 2 
ENG2102 (4tc)

Tiếng Anh 3 
ENG2103 (4tc)

Tiếng Anh 4 
ENG2104 (4tc)

Xác suất thống kê 
STA1101 (3tc)

Kinh tế vi mô 
ECO1101 (3tc)

Tiếng Anh 6
ENG2106  (4tc)

Tiếng Anh 5
ENG2105  (4tc)

Giáo dục thể chất1 
GYM13*1 (1tc)

Giáo dục quốc 
phòng

MIL1203 (8tc)

Tin học đại cương 
ITE1201 (3tc)

Pháp luật đại 
cương

LAW1101 (3tc)

Project design 2  
SKI1108 (3tc)

Nguyên lý kế toán
ACC1101  (3tc)

Giáo dục thể chất2  
GYM13*2 (1tc)

Giáo dục thể chất3 
GYM13*3 (1tc)

(E) Thuế 
FIN1102E  (3tc)

(E) Kinh tế vĩ mô
ECO1102E (3tc)

Những nguyên lý 
CN Mác-Lênin 2
POL1102 (3tc)

(E) Lý thuyết tài 
chính tiền tệ 

FIN1101E (3tc)

Phân tích báo cáo 
tài chính

ACC1117 (3tc)

Đường lối cách mạng 

của Đảng CSVN

POL1103  (3tc)

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

POL1104 (2tc)

(E) Tài chính 
doanh nghiệp 
FIN1103E (3tc)

Kế toán tài chính 1
ACC1102 (3tc)

Kế toán tài chính 2
ACC1103 (3tc)

 Kế toán ngân 
hàng thương mai

ACC1111 (3tc)

(E) Quản trị ngân 
hàng thương mại
FIN1104E  (3tc)

(E) Hệ thống thông 
tin kế toán

ACC1104E (3tc)

Kiểm toán
căn bản

ACC1123  (3tc)

(E) Kế toán quốc tế
ACC1108E  (3tc)

Thị trưởng bảo 
hiểm

FIN1109 (3tc)

(E) Thanh toán 
quốc tế 

FIN1117E (3tc)

(E) Kê toán quản 
trị

ACC1107E (3tc)

Pháp luật về 
doanh nghiệp

LAW1107 (3tc)

(E) Kế toán quốc 
tế nâng cao

ACC1112E (3tc)

(E) Hệ thống thông 
tin kế toán nâng cao

ACC1110E  (3tc)

Kế toán công
ACC1106 (3tc)

 Kiểm toán báo 
cáo tài chính 2
ACC1125 (3tc)

(E) Kiểm toán báo 
cáo tài chính 1
ACC1124E (3tc)

Thực tập tốt 
nghiệp

ACC1326 (3tc)

Những nguyên lý 
CN Mác-Lênin 1
POL1101 (2tc)

 Khóa luận tốt 
nghiệp

ACC1427 (12tc)
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Tên môn học
Mã môn  (số tín chỉ)

Môn học trước

Thông tin về môn 
học

Ký hiệu sử dụng

 (E)                    Môn học giảng bằng tiếng Anh

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8

Kiểm soát nội bộ
ACC1114 (3tc)

(E) Kế toán quốc 
tế nâng cao

ACC1112E (3tc)

Tin học thống kê
ITE1262 (3tc)

(E) Kế toán tài 
chính 3

ACC1113E (3tc)

Project design 1  
SKI1107 (3tc)

Quản trị học 
MGT1101 (3tc)

 Chọn 1 trong các 
chuyên ngành hoặc 

Khóa luận tốt nghiệp*  Học phần giáo dục thể chất chọn 1 trong 4 môn: 
Aerobic, Vovinam, Boxing, Thể hình thẩm mỹ 

Nâng cao, 
phương pháp 

công cụ
 Nền tảng rộng Đại cương khác

Cơ bản, nền 
tảng ngành

Cơ sở ngành 
cốt lõi

Ngành gần, 
khác ngành


