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2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên (1) sự hiểu biết về các khái niệm, các chủ
đề phổ biến và căn bản trong ngành Kế toán và Kiểm toán và (2) có năng lực thực
hành tốt 4 kỹ năng ngôn ngữ Tiếng Anh kết hợp gồm nghe, nói, đọc và viết để (3) tự
tin làm việc trong môi trường chuyên môn thuộc chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán
bằng ngôn ngữ này. (4) Đặc biệt, đối với kỹ năng thuyết trình, sinh viên có thể làm
việc theo nhóm được phân công kèm hướng dẫn để tổng hợp tài liệu phục vụ cho
nhiệm vụ thảo luận và thuyết trình quy mô nhỏ một chủ đề cụ thể trong lĩnh vực Kế
toán và Kiểm toán. (5) Sau khóa học này sinh viên cũng có thể viết các bài luận về

nhiều chủ đề khác nhau trong ngành Kế Toán và Kiểm toán một cách tự tin và hiệu
quả.
3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm
Sau khi học xong học phần Tiếng Anh chuyên ngành 3 (Kế toán- Kiểm toán), sinh
viên có thể:
3.1.1 Về kiến thức
· CLO1: Nhớ và hiểu các từ vựng Tiếng Anh chuyên môn trong các lĩnh vực
khác nhau thuộc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
·
CLO2: Vận dụng kiến thức khái quát về chuyên ngành Kế toán - Kiểm
toán, chỉ rõ vai trò của chuyên môn này trong đời sống hàng ngày, hoạt động
sản xuất kinh doanh và lĩnh vực kế toán, tài chính, thuế và tư vấn sử dụng
ngôn ngữ Tiếng Anh.
·
CLO3: Với lượng thông tin, dữ liệu nhất định có thể phân tích về các vấn
đề liên quan thuộc hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống báo
cáo kế toán, tài chính sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh.
·
CLO4: Tổng hợp kiến thức về các chuẩn quốc tế và hiệp hội nghề nghiệp
chính thống trong chuyên ngành này, do đó có ý thức tìm hiểu chuyên môn
sâu.
3.1.2. Về kỹ năng
· CLO5: Tự tra cứu thuật ngữ chuyên ngành từ các nguồn khác nhau để
hiểu và ứng dụng được trong công việc.
· CLO6: Sử dụng với tư duy phản biện các thuật ngữ và hiểu biết chuyên
ngành bằng tiếng Anh một cách lưu loát, linh hoạt và chủ động trong thực
hành kỹ năng chuyên môn.
· CLO7: Thuyết trình hiệu quả và thảo luận một vấn đề chuyên môn thuộc
chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán bằng Tiếng Anh, trong đó có yêu cầu làm
việc nhóm và sử dụng phần mềm trình chiếu và kỹ năng IT liên quan.
· CLO8: Viết luận về các nội dung cụ thể khác nhau thuộc chuyên ngành
này bằng Tiếng Anh.

3.1.3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm
·

CLO9:

- Hiểu biết về các chuẩn quốc tế và hiệp hội nghề nghiệp chính thống trong chuyên
ngành này, do đó có ý thức về đạo đức, chuẩn mực nghề nghiệp và định hướng năng
lực thực hành chuyên môn chất lượng cao.
- Thái độ học hỏi và làm việc chuyên nghiệp khi làm việc độc lập cũng như khi làm
việc theo nhóm, có ý thức tự giác, tự định hướng và tinh thần trách nhiệm.

3.2. Ma trận đóng góp của CĐR học phần tới CĐR của Chương trình đào tạo
CĐR
Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo
của
Học
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12
phần
LO1

X

LO2
LO3

X

LO4

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

LO5

X

X

X

LO6

X

X

X

LO7

X

X

X

X

X

LO8

X

X

X
X

X

LO9

X

X

ọc
hần

1

5

X
1

2

2

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO
4.1 Giáo trình:
1. English for specific purposes- Accounting and Auditing- ESP Faculty
4.2 Tài liệu tham khảo bắt buộc
2. Cotesta, P., Crosling, G.and Murphy, H. (1998) Writing for Accounting Students.
Oxford: Butterworths.
3. Frendo, E & Mahoney, S. (2007) English for Accounting – Express Series, Oxford
University Press
4. Radice, F (1995) English for Accountancy. Londong: Macmillan Professional
English
Sneyd, M (1994) Accounting. New Jersey: Prentice Hall

4.3 Tài liệu tham khảo tự chọn
5. Mackenzie, I. (2008) English for the Financial Sector Learning, Cambridge
University Press
6. Johnson, C. (2000) Banking and Finance – Business English, Longman
7. Mackenzie, I. (1997) Financial English, Thompson, Heinle
8. Business School – University of Bedfordshire (2008) Core Program – Level 2,
Pearson Costom Publishing

9. Emmerson, P. (2007) Business English Handbook: Advanced, MacMillan
10. Sweeney, S. (2002) Test Your Professional English Management, Penguin
11. MacKenzie, I. (2002) English for Business Studies: A Course for Business Studies
and Economics Students, Cambridge University Press
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
5.1. Nội dung học phần
Buổ
i

Nội dung

Phân bổ thời gian

Giảng dạy trên
lớp

Lý
thuyết

Thực
hành,
thảo
luận

(thuyết
giảng)

1

Course introduction

2

Introduction to
accounting

3

Making a career in
Accounting

4

Making a career in
Accounting

0

3

Tiểu
luận,
bài
tập
lớn,
thực
tế

0

Đóng góp
vào CLOs
Tự
học
có
hướn
g dẫn

1.5

1,9

1,5,6,9

0

3

0

1.5

1,5,6,9

1,2,5,9

5

Bookkeeping

0

3

0

1.5

1,2,5,9

6

Bookkeeping

7

The principle and
standards of
accounting

0

3

0

1.5

2,6,7,8,9

8

The principle and
standards of
accounting

0

3

0

1.5

2,6,7,8,9

9

Financial statements

0

3

0

1.5

3,6,7,8,9

10

The accounting
equation

0

3

0

1.5

3,6,7,8,9

11

The accounting
equation

12

Depreciation and
Amortization

0

3

0

1.5

3,4,6,7,8,9

13

Management
accounting

0

3

0

1.5

3,4,6,7,8,9

14

Cost accounting

0

3

0

1.5

3,4,6,7,8,9

2,6,7,8,9

3,6,7,8,9

15

International
accounting

0

3

0

1.5

5,6,7,8,9

16

Taxes

0

3

0

1.5

5,6,7,8,9

17

Taxes

0

3

0

1.5

4,5,6,7,8,9

18

Auditing

0

3

0

1.5

4,5,6,7,8,9

19

The future of
accounting

0

3

0

1.5

4,5,6,7,8,9

20

Revision

0

3

0

1.5

4,5,6,7,8,9

Tổng cộng (giờ)

0

60

0

30

5.2. Kế hoạch giảng dạy

Buổi

1

Nội dung giảng
dạy

Số giờ

Lý thuyết

0

Thực hành

3

Nội dung chính

Course Introduction
Course book
Course structure

Tiểu luận

0

Đóng góp
vào CLO
1,9

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

1.5

Assessment and
Evalutation
Presentation and essay
requirement
Team set-up

Kiểm tra, đánh
giá
2

Lý thuyết

0

Introduction to
Accounting

Thực hành

3

Tiểu luận

0

General terms and
concepts, accounting
process, users of financial
information, branches of
accounting, distinctions
between accounting and
bookkeeping

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

1.5

1.5,6,9

Reading assignments
related to Accounting,
Course book, References
Kiểm tra, đánh
giá
3

Kiểm tra đọc hiểu phần bài đọc trong Text book và phần
tìm thêm tài liệu tham khảo của sinh viên ở nhà

Lý thuyết

0

Thực hành

3

Tiểu luận

0

Making a Career in
Accounting Accounting’s
importance to companies and
organizations, jobs in the
field, ethics
Group presentation

1,5,6,9

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

Kiểm tra, đánh
giá
4

1.5

Home work completion
required, Course book,
References

Kiểm tra bài tập viết về nhà – Peer correction, chấm chéo
với bạn trên lớp và giáo viên chữa bài.

Lý thuyết

0

Making a Career in
Accounting

Thực hành

3

Tiểu luận

0

Education to become an
accountant, companies’
expectation from their
employees, accounting
ambition

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

1.5

1,2,5,9

Group Presentation
Homework correction and
discussion,
Course book, References

Kiểm tra, đánh
giá
5

Lý thuyết

Kiểm tra bài tập viết về nhà – Peer correction, chấm chéo
với bạn trên lớp và giáo viên chữa bài.
0

Bookkeeping

Thực hành

3

Differentiation between terms
and techniques in bookkeeping
and accounting methods

Tiểu luận

0

Group presentation
Reading, assignments, Course
book, References
Essay related tasks

1,2,5,9

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

1.5

Homework correction and
discussion,
Course book, References

Kiểm tra, đánh
giá
6

Lý thuyết

Giáo viên giao bài về nhà phần lý thuyết theo Text Book
và kiểm tra BT ở buổi học kế tiếp
0

Bookkeeping

Thực hành

3

Differentiation between terms
and techniques in bookkeeping
and accounting methods

Tiểu luận

0

Group presentation

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

1.5

2,6,7,8,9

Homework correction and
discussion, Course book,
References
Essay related tasks

Kiểm tra, đánh
giá
7

Lý thuyết

Thực hành

Giáo viên giao bài về nhà phần lý thuyết theo Text Book
và kiểm tra BT ở buổi học kế tiếp
0

3

The principle and standards of
accounting
Importance of applying
accounting principles and
standards in preparing reports,
internationally and locally
principles, accounting systems
Group presentation

2,6,7,8,9

Tiểu luận

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

0

1.5

Steps and procedures relating
to accounting, GAAP
Homework correction and
discussion
Essay related tasks
Coursebook and references

Kiểm tra, đánh
giá
8

Kiểm tra bài tập, hướng dẫn sinh viên học tiếp và giao bài
tập về nhà

Lý thuyết

0

Thực hành

3

Tiểu luận

0

The principle and standards of
accounting

3,6,7,8,9

Internationally and locally
principles, accounting systems
Group presentation
Homework correction and
discussion

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

1.5

Essay related tasks
Coursebook and references

Kiểm tra, đánh
giá
9

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra bài tập, hướng dẫn sinh viên học tiếp và giao bài
tập về nhà
0

3

Financial statements
The advantages and
disadvantages of computerized
accounting programmes, copy of
financial records, types of
financial statements

3,6,7,8,9

Tiểu luận

0

Group presentation
Homework correction and
discussion

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

Essay related tasks
Coursebook and references

Kiểm tra, đánh
giá
10

Lý thuyết

Kiểm tra bài tập, hướng dẫn sinh viên học tiếp và giao bài
tập về nhà
0

Thực hành

3

Tiểu luận

0

The Accounting Equation.

3,6,7,8,9

Functions of an accounting
department, preparing a balance
sheet, quantifying intangible
assets, importance of accounting
equation so important, the typical
assets and liabilities connected to
a SME
Group presentation

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

1.5

Homework correction and
discussion
Essay related tasks
Coursebook and references

Kiểm tra, đánh
giá
11

Kiểm tra bài tập, hướng dẫn sinh viên học tiếp và giao bài
tập về nhà

Lý thuyết

0

Thực hành

3

The Accounting Equation.
Group presentation

3,6,7,8,9

Tiểu luận
Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

0
1.5

Homework correction and
discussion
Essay related tasks
Coursebook and references

Kiểm tra, đánh
giá
12

Lý thuyết

Kiểm tra bài tập, hướng dẫn sinh viên học tiếp và giao bài
tập về nhà
0

Depreciation and Amortization

Thực hành

3

Importance of depreciation and
amortization, types of assets and
depreciation methods,
amortization

Tiểu luận

0

Group presentation

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

1.5

3,4,6,7,8,9

Homework correction and
discussion
Essay related tasks
Coursebook and references

13

Kiểm tra, đánh
giá

Giáo viên giao bài về nhà phần lý thuyết theo Text Book
và kiểm tra BT ở buổi học kế tiếp

Lý thuyết

0

Management Accounting

3

Role of management accountants,
value of management accounting

Thực hành

Group presentation
Tiểu luận

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

0

1.5

Homework correction and
discussion
Essay related tasks

3,4,6,7,8,9

Coursebook and references

14

Kiểm tra, đánh
giá

Giáo viên giao bài về nhà phần lý thuyết theo Text Book
và kiểm tra BT ở buổi học kế tiếp

Lý thuyết

0

Cost accounting

Thực hành

3

Skills that different kinds of
accountants need, common terms
and knowledge in cost accounting

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

1.5

3,4,6,7,8,9

Group presentation
Homework correction and
discussion
Essay related tasks
Coursebook and references

15

Kiểm tra, đánh
giá

Giáo viên giao bài về nhà phần lý thuyết theo Text Book
và kiểm tra BT ở buổi học kế tiếp

Lý thuyết

0

Thực hành

3

Tiểu luận

0

Mid-term
International accounting
General knowledge about
accounting, international
practices
Group presentation

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

1.5

Homework correction and
discussion
Essay related tasks
Coursebook and references

5,6,7,8,9

16

Kiểm tra, đánh
giá

Giáo viên giao bài về nhà phần lý thuyết theo Text Book
và kiểm tra BT ở buổi học kế tiếp

Lý thuyết

0

Taxes

3

General understanding of
taxation and taxes

Thực hành

5,6,7,8,9

Group presentation
Tiểu luận

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

0

1.5

Homework correction and
discussion
Essay related tasks
Coursebook and references

17

Kiểm tra, đánh
giá

Giáo viên giao bài về nhà phần lý thuyết theo Text Book
và kiểm tra BT ở buổi học kế tiếp

Lý thuyết

0

Taxes

Thực hành

3

General understanding of
taxation and taxes in severa
countries

Tiểu luận

0

Group presentation

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

1.5

4,5,6,7,8,9

Homework correction and
discussion
Essay related tasks
Coursebook and references

Kiểm tra, đánh
giá

Giáo viên giao bài về nhà phần lý thuyết theo Text Book
và kiểm tra BT ở buổi học kế tiếp

18

Lý thuyết

0

Thực hành

3

Tiểu luận

0

Auditing

4,5,6,7,8,9

General understanding regarding
role of, terms and concepts in
auditing
Group presentation
Homework correction and
discussion

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

1.5

Essay related tasks
Coursebook and references

19

Kiểm tra, đánh
giá

Giáo viên giao bài về nhà phần lý thuyết theo Text Book
và kiểm tra BT ở buổi học kế tiếp

Lý thuyết

0

The future of accounting

3

Trends, practices, additional
services and predictions

Thực hành

4,5,6,7,8,9

Group presentation
Tiểu luận

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

0

1.5

Homework correction and
discussion
Essay related tasks
Coursebook and references

Kiểm tra, đánh
giá
20

Kiểm tra đọc hiểu phần bài đọc trong Text book và phần
tìm thêm tài liệu tham khảo của sinh viên ở nhà

Lý thuyết

0

Thực hành

3

Revision
Group presentation

4,5,6,7,8,9

Tiểu luận

0

Homework correction and
discussion

Tự học, chuẩn bị
có hướng dẫn

1.5

Coursebook and references

Kiểm tra, đánh
giá

Kiểm tra đọc hiểu phần bài đọc trong Text book và phần
tìm thêm tài liệu tham khảo của sinh viên ở nhà

6. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN
6.1. Nhiệm vụ của sinh viên
- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp.
- Hoàn thành các bài tập được giao.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần.
6.2. Quy định về thi cử, học vụ
Việc hoàn thành bài tập về nhà là bắt buộc
- Bài tập giống nhau đến 50% trừ 1/2 số điểm; bài tập giống nhau trên 50% bị điểm
không;
- Sinh viên hoàn thành các bài tập đọc hiểu, dịch, thuyết trình ở trên lớp.
7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Hình thức

Đánh
giá

Chuyên
cần

Nội dung đánh
giá

Tiêu chí đánh giá

CLO

Tham gia các
buổi học trên lớp
và hoàn thành các
bài tập được giao

- Đi học đầy đủ 20
buổi học và tích cực
tham gia các hoạt
động trên lớp.

1,2,3,4,5,6,7,
8,9

Trọng
số

10%

quá
trình

- Hoàn thành các bài
tập được giao
Kiểm
tra
thường
xuyên,
giữa kỳ

Bài thi viết,
không sử dụng
tài liệu, bao gồm
3 phần: 1 bài tập
điền thuật ngữ;
3 câu hỏi lý
thuyết dạng mở,
và 1 bài luận
bằng Tiếng Anh
khoảng 300 từ về
một
chủ
đề
chuyên ngành kế
toán.

- Điền đầy đủ và
đúng 6 – 8 thuật
ngữ: 3 điểm.
- Trả lời đúng và
đầy đủ 3 câu hỏi lý
thuyết dạng mở: 3
điểm
- Bài luận viết rõ
ràng, rành mạch, đủ
vốn từ để thể hiện ý
tưởng, ngữ pháp
đúng và đa dạng.
1. Task response: 1đ
iểm

-

Bài tập
nhóm:
thuyết
trình nhóm theo
chủ đề đăng ký

2. Coherence and
cohesion: 1điểm
3. Lexical resource:
1điểm
4. Grammatical
range and accuracy:
1điểm
Tổng : 10 điểm

- Bài thuyết trình
nội dung phù hợp
môn học, slide rõ
ràng, trình bày tự tin,
phát âm tốt, thể hiện

1,2,5,7,8,9
30%

tinh thần làm việc
nhóm.
Tổng : 10 điểm
Đán
h giá
tổng
kết

Thi hết
học
phần

Bài thi viết,
không sử dụng
tài liệu, bao gồm
3 phần: 1 bài tập
điền thuật ngữ;
3 câu hỏi lý
thuyết dạng mở,
và 1 bài luận
bằng Tiếng Anh
khoảng 300 từ về
một
chủ
đề
chuyên ngành kế
toán.
(Theo
QĐ số
1212/QĐ-ĐHNT
ngày 25/05/2018
của Hiệu trưởng
trường Đại học
Ngoại
thương)

- Điền đầy đủ và
đúng 6 – 8 thuật
ngữ: 3 điểm.

3,4,5,6,7,8,9

60%

-Trả lời đúng và đầy
đủ 3 câu hỏi lý
thuyết dạng mở: 3
điểm
-Bài luận viết rõ
ràng, rành mạch, đủ
vốn từ để thể hiện ý
tưởng, ngữ pháp
đúng và đa dạng.
1. Task response: 1đ
iểm
2. Coherence and
cohesion: 1điểm
3. Lexical resource:
1điểm
4. Grammatical
range and accuracy:
1điểm
Tổng : 10 điểm

Tổng:

100%

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

