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Phu trách mOn hoc
a.

Bô mOn:

Tài ChInh Doanh Nghip

b.

Giang viên:

Hu'nh Thai Bão

c.

Dia chi email lien he:

bao.ht@ou.edu.vn

d.

PhOng lam vic: PhOng 402, VP Khoa TC-NH, co s?i H Hào Hon

II.

Thông tin ye mon hpc

1.

Mo tá mon hoc
Mon hpc Quàn Trj Tài chInh (Finance Management) dupe thit ká nhu là mon hpc kin thirc nganh nh&m

cung cp kin thirc co bàn v quàn trj tài chInh doanh nghip cho sinh viên theo hpc các khi nganh kinh t.
Mon hpc nay trang bj cho sinh vien nh&ng kin thirc co bàn nhu: (i) Giói thiu v quàn trj tài chInh doanh
nghip, (ii) Thai giá tin t và mô hInh chit khAu dOng tin, (iii) Lp'i nhun và rüi ro, mô hinh djnh giá tài san vn,
(iv) Djnh giá và quyt djnh du tu chüng khoán, (v) Phân tIch quy& djnh du tu d an, (vi) Quãn trj tài san ngn

han(vii), Tác dng cña dOn by len rüi ro và ipi nhun, và (viii) Phân tIch báo cáo tài chInh. V mt k nãng, sinh
vien có th ap diing nhting kin thüc da hpc có khà näng d xut dixçe các giái pháp d giái quyt nhitng vn d
thirc t phát sinh lien quan dn các hot dng quán trj tài chInh trong doanh nghip.
2.

Mon hoc diêu kiên
STT
1.

Mon tiên quyt

2.

Mônhpctruó'c

Mon hoc diêu kiên

Ma mon hoc

Nguyen 1' k toán

ACCO23O1

Tin t và Ngân hang
Thj tru&ng tài chInh

F1NA13O1
FINA3 320

Trang 1

Muc tiêu mon hoc

3.

Sinh viên hçc xong mon h9c Co khã näng:
Mic tiêu mon bce

CO2

CO3

4.

COR
Mo tã
- TrInh bay du9c kin thirc cci bánliên quan den djnh giá, các
PLO4
quyêt djnh tài chInh và quàn trj tài chInh trong doanh nghip
- Vn dicing cac kin thi.'xc dã hc d quán 1 rüi ro tài chInh,djnh PLOS (TCDN)
giá các loai tai san; phân tIch va ra quyêt djnh dâu tu, quyet djnh PLO7
PLO8 (TCDN)
tài trçY, dcc hiêu và phân tIch các báo cáo tài chInh
- Chü dng quan tam t&i kin thirc mon hçc và thra ra quan dim
cña mInh doi vo.i kiên thirc dã hçc ciIng nhu dôi vài mt so hin PLO 12
tixcmg th?c tê lien quan tâi quán trj tài chInh doanh nghip

Chuân du ra (CDR) mon hoc
Hc xong mon hc nay, sinh vién dat dtrc:

Muc tiêu
mon hçc

CDR mon
hçc(CLO)

MotaCDR

CLO 11
•

- TrInh bay &rçYc kin thrc tng quan v quail trj tài chInh doanh nghip Va giá trj
cüa tin t theo thii gian

CLO1 2

- Giái thIch du'çrc t sut sinh lçii va rñi ro cüa tái san, mO hInh CAPM
- TrInh bay các kin thrc va mô hInh lien quan djnh giá chirng khoán

CLO 1 3

- Trinh bay dircc các kiên thirc ye phân tIch quyêt djnh dâu tu d%r an, chI phi von
cña doanh nghip va quán frj tài san ngn han

CLO1 4

- TrInh bay du?c các kin thirc lien quan dn các loai dOn bay; dcc hiu và giãi
thIch du'c ' nghTa cüa cac khoán miic trén các báo cáo tài chInh

CLO2 1

- Phân tIch dirçc thi giá cüa tin t ánh huO'ng dn các quyt djnh tài chInh.
- Vn dmg dirge các mô hInh d djnh giá chüng khoán và quán 1' rüi ro

CLO2.2

- Phân tIch dirge các quyt dnh dAu tir dij an, quyt djnh tài trg van, quán tn tái
san ngän han; phân tIch dirge tác dng eüa dOn b.y len Igi nhun, rüi ro và phân
tIch dirge các báo cáo tài chInh

CLO3.1

- Chü dng quan tam tói kin thüe cüa mon hçc

CLO3 2

- Dira ra quan dim eüa mInh v kin thurc dä hc cüng nhu v mt s hin ttrqng
tài chInh doanh nghip có lien quan ti mon hçc trên thi,rc t

col

CO2

CO3

Ma trn tIch hçp giüa chun du ra cüa mOn hc và chun du ra cüa chirong trInh dào tao
CLOs PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO1O PLO11 PLO 12
1.1
x
x
1.2
X
X
1.3
X
X
1.4
XX
2.1
X
X
X
X
2.2
X
X
X
X
3.1
X
3.2
X

Trang 2

5.

Hoc lieu
a. Giáo trinh
[1] Ross, Westerfield, and Jaffe (2015), Corporate Finance, 11th Edition, McGrawHill
b. Tài lieu tham kháo (lit kê ti da 3 tài lieu tham kháo)
[2]Nguyn Minh Kiu (2019), Tài chInh doanh nghip - NXB Thng Ké
[3]Khoa Kinh T DHQG TP HCM (2015), Quán Trj Tài chmnh - NXB Cengage

6.

Phirng pháp giãng dy
Giàng viên së kt h9p nhing phirong pháp nhix sau d dat dugc các chun dAu ra cña mon h9c
Phuo'ng pháp 1 (PP1): Thuylt giãng Ij' thuyet theo each thá'c truyn tháng
Giáng viên së giàng giài nhüng kin thirc nn tang và quan trong a tirng chrnng. Vic giâng giài nay cflng
bao gm vic hixo'ng dn trrc tip các k näng lien quan tâi hoach djnh, phân tIch, djnh giá tài san tài
chInh, dr an du tix. Hoat dng vira nêu giñp sinh viên nhanh chong hiu dung nhüng kin thirc quan tr9ng
cüng nhii hinh thành các k näng co bàn d lam nn tang cho vic h9c nhüng kin thirc tip theo.
Phtwng pháp nay gop phAn giñp sinh viên dat dirc cac chun du ra: CLO1.1; CLO1.2; CLO1.3; CLO1.4;
CLO2.1; CLO2.2
• Phiro'ng pháp 2 (PP2): Lop h9c dáo ngu'ic (Flipped Classroom)
Giâng viên giói thiu các giáo trinh, trang web ho.c giàng viên dira các tài 1iu, clip len h thérng hçc tp
LSM lien quan dn ni dung mon hçc. Sinh viên së chñ dng tim hiu nhiing kin thüc qua h thng LMS,
giáo trinh. Mt s giO' h9c a lop së dành cho cac hoat dng hqp tác giüp cüng c them các kin thirc các
sinh viên dã dugc giao nhim vii tim hiu.
Bài dánh gia:A1.1.3; A1.2.3; A1.3.3; A1.4.3; A1.5.3; A1.6.3; A1.7.3 + Dcc tài lieu &nhà
Phirang pháp nay gop phn giüp sinh viên dat dirc các chun du ra: CLO 1.1; CLO 1.2; CLO 1.3; CLO 1.4;
CLO2.1; CLO2.2; CLO3.1; CLO3.2
• Phirong pháp 3 (PP3): Bài tlnh huáng hoc lien h vn d thy'c il
Giàng viên së thit k các dang bài tp lien quan dn ni dung hc giüp sinh viên thirc hành d dira ra quan
dim và chInh kin cüa mInh v kin thüc dä hoc; ho.c giáng viên thra ra các vn d dang din ra trén thirc
t có lien quan dn ni dung hc d sinh viên thão lun, phân tIch, so sánh giüa 1)2 thuyt vâi thrc. Sau do,
giàng viên së tng h9p và giài dáp.
Bài dánh giá: A1.1.4; A1.2.4; A1.3.4; A1.4.4; A1.5.4; A1.6.4; A1.7.4; A1.8.4
Phircng pháp nay gop phn giñp sinh vién dat dirgc các chun du ra: CLO2.1; CLO2.2; CLO3.1; CLO3.2
• Phtro'ng pháp 4 (PP4): Phu'ongpháp giáng diy nêu vin d trên lOp hc
Giáng viên Se nêu ra mt s vn d mang tInh then ch& cüa mOn hc d sinh viên tix suy nghi, tim tOi, trao
di vâi nhau dtthi sir huóng dn cña giáng viên d tim cách giái quyt vtn d.
Phirang pháp nay gop phn giüp sinh vién dat dirgc các chun du ra: CLO2.1; CLO2.2; CLO3.1; CLO3.2
• Phirng pháp 5 PP5): Diên dan bài tháo lun và bài tp trên LMS
Giâng viên se cung cp mt s bài tp d rèn luyn k5 näng tInh toán và mOt s tinh hung thrc tin lien
quan dn mon hc d sinh viên tim cách xir 1)2 trirc tip trên din dan.
Bài dánh giá: A2.1; A2.2; A2.3; A2.4; A2.5; A2.6; A2.7; A2.8 + Các chü dà thâo lun
Phircrng pháp nay gop phn giüp sinh viën dat dirge các chun du ra: CLO1.1; CLO1.2; CLO1.3; CLO1.4;
CLO2.1; CLO2.2

Trang 3

7.

Dánh giá mon h9c
Thành phn dánh giá
(1)

Al. Dánh giá qua trInh
(Bài tp tij 1un và bài
nhóm)

A2. Dánh giá qua trInh
(Bài tp träc nghim)

A3. Dánh giá cui k'
(Thi trc nghim)

Bài dánh giá
(2)
A. 1.1

Thô'i dim
(3)
Dang h9c chucmg 1

A.1.2

Dang hçc chuang 2

A. 1.3

Dang hçc chuang

A. 1.4

Dang hçc chrnng 4

A.1.5

Dang h9c chuong 5

A.1.6

Dang hçc chrnmg 6

A.1.7

Danghçcchuong7

A.1.8

Dang h9c chucing 8

A.2.1

Ktthüc chiiong 1

A.2.2

Ktthüc ching2

A.2.3

Kt thüc chuung 3

A.2.4

Kt thüc chiiong 4

A.2.5

Kt thüc chiiong 5

A.2.6

Kt thüc chixcing 6

A.2.7

Kt thüc chuoTig 7

A.2.8

Kt thüc chuong 8

A.3

ThicuikS'

Tngcông

CDR mon hQc
(4)

T' 1 %
(5)

CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 1.4
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 3.1
CLO3 .2

30%

CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 1.4
CLO2.1
CLO 2.2

CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 1.4
CLO 2.1
CLO 2.2

20%

50%

100%

Trang 4

Kê hoch giãng dy

8.

Buôi hçc

Ni dung

COR mon h9c

Hoat dng dy và hçc

Bài dánh giá

Tài liu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bui 1

- A1.1: Bài tp thrc [1], Chu'g 1
Chwo'ng 1: Gió'i thiu v quãn trj tài Phiro'ng pháp giãng d3y PP): Giãng viên:
hin & nhà và trên kYP
chInh doanh nghip
[2], Chng 1
- CLO 1.1: PP 1 d dat ni dung - Giói thiu h9c 1iu, phircmg pháp
- A2.1: Trc nghim
1.1. Quãn trj tài chInh doanh nghip là gI? 1.1 và 1.3
giáng day, phuang pháp h9c t, V
[3], Chi.rang 1
thirc hiên trén LMS
CLO
1.1:
PP
1
và
PP4
d
phuong
pháp
dánh
giá.
dat
1.2. Loai hInh doanh nghip
(lioàc bài Al thirc
nii
dung
1.2
và
1.4
- Giãng day theo PP1 ni dungl.1 và
1.3. Miic tiêu cia quãn trj tài chInh
hiên trên LMS)
-CLO3.1:PP2
1.3
1.4. Vn d dai din va stir kim soát trong
- CLO3.2: PP3
- Giãng day theo PP1 & PP4,nêu van
Ioai hInh cong ty c phn
dê ni dung 1.2 và 1.4: "'i) Tgi sao
- CLO1.1; CLO2.1: PP5
trong flefl kinh té' sô hrcing cong cd
Bài dánh giá dat CLOs:
phdn It hoii nhku so vái các loqi hlnh
-CLO1.1: A1.1.1
doanh nghip khác, nhirng quy mO
-CLO3.1: A1.1.3
hoqt dc5ng cüa cOng ty cd phcn thl lan
-CLO3.2: A1.1.4
hon gd'p nhku lan? (ii) Nhz%ng chi phi
-CLO1.1;CLO2.1: A2.1
nao dztçrc xem nhu- là chi phi dcii din
trong cong ty cphdn?"
- Giáng day theo PP2: Giâi thiu toàn
b ni dung thuc chucing 2 ma sinh
viên cAn chuAn bi trixâc tai nhà& bài
tplàmânhàbàiA1.1.3
- Giâng dytheo PP3:bài A1.1.4
- Giáng day theo PPS: Trc nghim bài
A2. 1 trén h th,ng LMS
Sinh viên:
- Hccâlàp:4,5tit
- H9c i nhà: 9,0 tiét
Trang 5

Bui hQc

Ni dung

COR mon h9c

Hot dng dy và hçc

Bài dánh giá

Tài lieu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- Trên he thng LMS: 2 tit

Bui 2

- A1.2: Bài tp thirc [1], Chixcmg 4
Chwong 2: ThO'i giá tin t và mô hInh Phwo'ng pháp giãng d3y (PP): Giang viên:
hin a nhà va trên lap
chit khu dOng tiên
[2], Chuong 3
- CLO 1.1: PP 1 d dat nôi dung - Kim tra bài tap sinh viên lam nhà
-A2.2:
Trc
nghim
2.1. Vn d lãi và lai suit
2.lvà 2.4
- Giáng day theo PP1 ni dung 2.1; 2.2
[3], Chuong 2
thuc hiên trên LMS
CLO1.1: PP1 vâ PP4 d dat
và2.4
2.2.
(hoçc bài Al thrc
ni dung2.2 và 2.3
- Giãng day theo PP1 & PP4,nêu vAn
2.3. Thai giá tin t cüa mt dong tin
hiên trên LMS)
-CLO3.1: PP2
d nôi dung 2.2 và 2.3: "1J'ng dyng
2.4. Mo hinh chit khAu dông tin
- CLO3.2: PP3
các ham tài chInh trong excel dé tInh
toán"

-CLO1.1;CLO2.1: PPS

- Giáng day theo PP2: Giài thiu toãn
bô nôi dung thuc chirong 3 ma sinh
.
viên can chuAn bj trtrâc tai nhà& bài

Bài dánh giá dat CLOs:
-CLO1.1: A1.2.1
-CLO2.1: A1.2.2

tp lam a nhà bài A1.2.3

-CLO3.1: A1.2.3

- Giâng day theo PP3:bài A1.2.4

-CLO3.2: A1.2.4

- Giáng day theo PPS: Trc nghim bài

-CLO1.1;CLO2.1: A2.2

A2.2 trên h thông LMS
Sinh viên:
- Hçca1àp:4,5tit
- Hçc a nhà: 9,0 tiAt
- Trén h thng LMS: 2 tik

Buôi 3

- AI.3: Bài tp thirc [1], Chmg 11
Chinnig 3: Lo'i nhun và rüi ro, mô Phtro'ng pháp giâng dy (PP): Giãng viên:
hin a nhà V trén lap
hInh dlnh giá tài Sfl VOn
- CLO1.2: PP1 d dat nôi dung - KiAm tra bài tap sinh viên lam a nhà
[2], Chirong 4
A2.3:
TrAc
nghim
3.1. Lqi nhun và rüi ro cüa môt ch(mg 3.1 và 3.2
- Giâng dy theo PP1 ni dung 3.1 và
[3], Chirong 8
thirc hin trén LMS
khoan riêng lé
- CLO1.2: PP1 và PP4 d dat
3.2
(hoàc bài Al thu-c
Trang 6

Buôi hQc

Ni dung

CDR mon hçc

Hoit dng dy và hQc

Bài dánh giá

Tài 1iu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.2. Lçi nhun và rñi ro cña mt danh ni dung 3.3
miic du tir
- CLO3.1: PP2
3.3. Mo hInh djnh giá tài san vn (CAPM) - CLO3.2: PP3
- CLO 1.2; CLO2. 1: PPS

- Giâng day theo PP1 & PP4,nêu vn
d ni dung 3.3: "(i) T suát sinh lài
k5' vng cüa danh myc dcu tu thj
trwàng? cii,) C'ách xác djnh h sc beta

Bài dánh giá dat CLOs:

V nEu h sO beta am có j nghia gI?"

hin trên LMS)

- Giãng day theo PP2: Giâi thiu toàn

-CLO1.2: A1.3.1

bô nôi dung thuc chixong 4 ma sinh

-CLO2.1: A1.3.2

viên can chun bi trir9c tai nhà& bài
tap lam y nhà bài A1.3.3

-CLO3.1: A1.3.3
- CLO3.2: A1.3.4

- Giãng dytheo PP3:bài A1.3.4

-CLO1.2;CLO2.1: A2.3

- Giáng day theo PPS: Träc nghim bài
A2.3 trén h thng LMS
Sinh viên:
- H9c a lop: 4,5 tit
- Hpc nhà: 9,0 tit
- Trên h thng LMS: 2 ti&

Bui 4

- A1.4: Bài tp thrc [1], Chucmg 8, 9
Chtrng 4: Djnh giá và quyt djnh du Phuong pháp giãng dy PP): Giãng viên:
hin a nhà và tren l
ttr chñng khOáfl
[2], Chiro'ng 5, 6
- CLO1.2: PP1 và PP4 d dat - Kim tra bài tap sinh viên lam & nhà
nghim
A2.4:
Trc
4.1. Dinh giá chirng khoán nç
ni dung 4.1 và 4.2
- Giang dy theo PP1 & PP4, nêu Van
[3], Chirang 7, 9
thuc hién trén LMS
- CLO3.1: PP2
d ni dung 4.1 và 4.2: "(i)Giái thIch
4.2. Djnh giá chIrng khoán &i
(hoqc bài Al thur
- CLO3.2: PP3
cac khái nim ve giá cza tài san:
hin trên LMS)
-CLO1.2;CLO2.1: PPS
Mnh giá? Tint gia? N5i giá? Thj
giá?" (ii) Phitung pháp xác djnh tOc
d5 tang trtthng c t&c g cza c phn
thitôiig?"

Bài dánh giá dt CLOs:
-CLO1.2: A1.4.1
-CLO2.1: A1.4.2

- Giâng dy theo PP2: Giài thiu nOi

-CLO3.1: A1.4.3
Trang 7

Bui hçc

Ni dung

CDR mon hQc

Hot dng d3y và hQc

Bài dánh giá

Tài 1iu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

dung 5.1 và 5.2 thuc chixcing 5 ma
sinh viên cn chun bi tnràc tai nhà&
bài tp lam & nhà bài A 1.4.3

- CLO3.2: A1.4.4
- CLO1.2; CLO2.1: A2.4

- Giáng dy theo PP3:bài A1.4.4
- Giáng day theo PPS: Trc nghim bài
A2.4 trên h thng LMS
Sinh viên:
- H9c & lop: 4,5 tiêt
- H9c & nhà: 9,0 tiêt
- Trén h thng LMS: 2 tit
Bui 5

Chirong 5: Phân tIch quyt d!nh du tir Phirong pháp giáng dy (PP):
di an
- CLO1.3: PP1 d dat nôi dung
5.1. Phân loai dr an và quy trInh phân 5.1
- CLO 1.3: PP 1 và PP4 d dat
tIch quyt djnh du t'.r dir an
5.2. Các tiêu chun dánh giá dx an

Giãng viên:
- Kim tra bài tap sinh viên lam & nhà
- Giáng day theo PP1: ni dung 5.1
- Giãng day theo PP 1 & PP4, neu vn
d ni dung 5.2: "(i) Trong inr&ng
hcxp tiêu chucn NP V và IRR trong

ni dung 5.2
- CLO3.1: PP2

mt dt an cho kt qua ngirc nhau
thl bgn ra quyet djnh ddu tw nhir the

Bài dánh giá dat CLOs:
- CLO1.3: A1.5.1

nao? (ii) Xác dinh m&c idi sud't lam

- CLO2.2: A1.5.2

can bang NPV cüa hai d- an trên

- CLO3.1: A1.5.3

cüngbiêudo?"
- Giáng day theo PP2: Giâi thiuni
dung 5.3 và 5.4 thuc chiwng 5 ma
sinh viên cAn chuAn bj trtthc tai nhà&
bài tp lam & nhà bài A1.5.3
Sinh viên:
Trang 8

- A1.5: Bài tp thirc [1], Chuxang 5
hin & nba a tren lOP [2], Chuang 7
[3], Chuang 11

Buôi hçc

Ni dung

CDR mon hçc

Hoat dng dy và hçc

Bài dánh giá

Tài 1iu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- H9c a lap: 4,5 tiêt
- H9c i nhà: 9,0 tiêt
Bui 6

- Al.5': Bài tp th?c [1], Chixang 5
hiên & nba và trén lap
[2], Chi.rong 7
5.3. Chi phi sir dicing vn
- CLO1.3: PP1 va PP4 d dat - Kim tra bài tap sinh vien lam nhà
- A2.5: Träc nghim
- Giãng day theo PP1 & PP4, nêu van
[3], Chuang 11
5.4. Can ban v dông tin và hoach djnh nti dung 5.3 và 5.4
thuc hiên trén LMS
- CLO3.l: PP2
d ni dung 5.3 và 5.4: "Chi phi lçri
dOng tin du an dAu
(hoqc bài Al thur
nhu2n git 4ii th4p hoii chi phi cza c
- CLO3.2: PP3
hiên trên LMS)
phcn thu-ô'ng m6iphát hành. Do do,
- CLO1.3; CLO2.2: PPS
doanh nghi 1b hoàn toàn vO lj khi ban
Bài dánh giá dat CLOs:
Cc1C cophan thu'O'ng máiphát hành và
- CLO1.3: Al.5.l'
ng trong nàm dO phái trá cd t&c
- CLO2.2: Al .5.2'
cho các cd dOng" Hay thão 1un quan
-CLO3.l: Al.5.3'
dim nay?
-CLO3.2: Al.5.4
- Giáng day theo PP2: Gic9i thiu toàn
-CLO1.3; CLO2.2: A2.5
b ni dung thuc chinmg 6 ma sinh
vién cAn chuAn bj truâc tai nhà& bài

Chtro'ng 5: (tt)

Phirong pháp giãng dy (PP):

Giãng viên:

tp1àmanhàbaiA1.5.3'
- Giãng day theo PP3:bài Al.5.4
- Giâng day theo PP5: Trc nghim bài
A2.5 trén h thng LMS
Sinh viên:
- Hçc&1op:4,5tit
- Hocânhà:9,0tit
- Trên h thng LMS: 2 tit
Bui 7

Chuo'ng 6: Quãn trj tài san ngän han

Phirong pháp giãng d3y (PP):

Giãng viên:

6.1. Quán frj tin tn qu

- CLO1.3: PP1 d dat ni dung - Kim tra bài tp sinh viên lam a nhà
Trang 9

- Al.6: Bài tp thc [1], Chung 27
hiên a nhà và trén lop
[1], ChtrGng 28

Buôi h9c

Ni dung

CDR mon hçc

Hot dng dy và h9c

Bài dánh giá

Tui 1iu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6.2. Quán trj hang thn kho
6.3. Quán trj khoán phái thu

6.2 và 6.3
- Giáng day theo PP1: ni dung 6.2 và - A2.6: Trc nghim [2], Chuang 9
- CLO1.3: PP1 vã PP4 d dat
thrc hin trên LMS [3], Chucmg 16
6.3
ni dung 6.1
- Giáng day theo PP1 & PP4, néu vn (hoic bài Al thtc
-CLO3.1: PP2
d ni dung 6.1 "Sit khác bitt giü'a hin trênLMS)
- CLO3.2: PP3

quán l tkn nit và quán lj thanh

- CLO1.3; CLO2.2: PP5

khoán lagI" Giái thIch?

Bài dánh giá dat CLOs:
-CLO1.3: A1.6.1
- CLO2.2: A1.6.2
-CLO3.1: A1.6.3
-CLO3.2: A1.6.4
-CLO1.3;CLO2.2: A2.6

- Giáng day theo PP2: Giâi thiu toàn
bô nôi dung thuc chirong 7 ma sinh
viên cn chun bi triró'c tai nhâ& bài
tp lam a nhà bài A1.6.3
- Giáng day theo PP3:bài A1.6.4
- Giang day theo PP5: Trc nghim bài
A2.6 trén h thông LMS
Sinh viên:
- H9c & 1&p: 4,5 tit
- Hçc & nhà: 9,0 tit
- Trên h thng LMS: 2 tit

Bui 8

- A1.7: Bài t.p thirc
Chirng 7: Tác dng clia don by len Phirong pháp giãng dy PP): Giãng viên:
hin & nhà và trén l&p
rüi ro và 19'i nhuân
- CLO1.4: PP1 d dat nOi dung - Kim tra bài tp sinh viên lam & nhà
- A2.7: Trc nghim
7.1. Bàn bAy kinh doanh (DOL)
7.2 và 7.3
- Giáng day theo PP1: nOi dung 7.2 và
thirc hiên trên LMS
- CLO1.4: PP1 va PP4 d dat
7.3
7.2. Bàn bAy tài chInh(DFL)
(hoác bài Al thtc
ni dung 7.1
- Giâng dy theo PP1 & PP4,nêu vAn
7.3. Bàn bAy tng hcp (DTL)
Men trên LMS)
- CLO3.1: PP2
d nOi dung 7.1: "Nu mót doanh
- CLO3.2: PP3
nghip khong s& dung don My kinh
- CLO1.4; CLO2.2: PP5
doanh I/il CO cOn xuOt hiên rzi ro kinh
doanh trong các hoat dong cãa
Bài dánh giá dat CLOs:
Trang 10

Buôi h9c

Ni dung

COR mon h9c

Hot dng dy và hçc

Bài dánh giá

Tài 1iu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- CLO1.4: A1.7.1
-CLO2.2: A1.7.2

doanh nghip khóng?"
- Giáng dy theo PP2: Giâi thiu toàn
b ni dung thuc chucmg 8 ma sinh
viên cn chun bj truóc tai nhà& bài

-CLO3.1: A1.7.3
- CLO3.2: A1.7.4

tap lam

- CLO1.4; CLO2.2: A2.7

nhà bài A1.7.3

- Giáng day theo PP3:bài A1.7.4
- Giâng day theo PP5: Trc nghim bâi
A2.7 trên h thng LMS
Sinhviên:
- Hc

lop: 4,5 tiêt

- H9c !i nhà: 9,0 tiêt
- Trên h thng LMS: 2 tit
Bui 9

- A1.8: Bài tp thrc [1], Chuang 3
hiên a nhà va trên l&p
8.1. Khái nim, di tuçmg va tài lieu phân - CLO1.4: PP1 d dat ni dung - Kim tra bài tp sinh viên lam nhâ
{2], Chuang 2
- A2.8: Träc nghim
tIch
8.2 và 8.3
- Giâng day theo PP1: nOi dung 8.2 và
[3], Chucmg 4
thtrc hiên trên LMS
- CLO1.4: PP1 và PP4 d dat
8.3
8.2. Ni dung phân tIch
(hoác bài Al thc
ni dung 8.1; 8.2; 8.3; 8.4 và - Giâng day theo PP1 & PP4, nêu vAn
8.2.1. Phân tIch tong quát
hin lrên LMS)
8.5
d ni dung 8.1 "Nliiing nguyen nhdn
8.2.2. Phân tIch nhóm t' s tài chInh
- CLO3.1: PP2
lam báo cáo tài chInh bj bóp méo"
8.2.3. Phân tIch tài chInh Dupont
- CLO3.2: PP3
Giái thIch?
Chirong 8: Phân tIch báo cáo tài chInh

Phuo'ng pháp giáng dy (PP):

8.3. MOt s han ch trong phân tIch báo - CLO1.4; CLO2.2: PPS
cáo tâi chInh
Bài dánh giá dt CLOs:
-CLO1.4: A1.8.1
-CLO2.2: A1.8.2

Giáng viên:

- Giâng dy theo PP2: bài tp lam a
nhà bài A1.8.3
- GiángdaytheoPP3: bàiAl.8.4
- Giãng day theo PPS: TrAc nghim bài
A2.8 trên h thng LMS

-CLO3.1: A1.8.3
-CLO3.2: A1.8.4

Sinhviên:
Trang 11

Bui hoc

Ni dung

CDR mon hçc

Hot dng d3y và h9c

Bài dánh giá

Tài 1iu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- CLO1.4; CLO2.2: A2.8

- HQC i lop: 4,5 tit
- H9cânhà:9,Otit
- Trén h thng LMS: 2 tit

Bui 10 Thc hành:Thuyt trInh và tháo Iun
On tp kt thüc mon hoc

CLO2.1; CLO2.2;
CLO3.1; CLO3.2

Giãng viên:

A1.1.4; A1.2.4;

- T chic cho sinh viên thuc hành

A1.3.4, A1.4.4,

- Tong hçp va gial dap

- H9c i lop: 4,5 tit
- Hçc

Trang 12

nhà: 9,0 tit

[2]

A1.5.4A1.6.4
A1.7.4; A1.8.4;

Sinhviên:

[1]

[3]

9.

Quy dlnh cüa mon h9c

Sinh viên khong dupe tham dir thi cui k' khi bj vi phm 1 trong 2 quy djnh sau:
- Nghi hpc trên 2 bui
- Không tham gia din dan bài thâo 1un và không lam bãi tp trên LMS trên 2 1n

KT. TRIYONG KHOA
Phó Trithng Khoa

Giãng viên biên son

HIJYNH THAI BAO

Trang 13

