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II. Thông tin về môn học 

1. Mô tả môn học  

Môn học Quản Trị Tài chính (Finance Management) được thiết kế như là môn học kiến 

thức ngành nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp cho sinh viên 

theo học các khối ngành kinh tế. 

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: (i) Giới thiệu về quản 

trị tài chính doanh nghiệp, (ii) Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền, (iii) Phân tích 

báo cáo tài chính (iv) Lợi nhuận và rủi ro, mô hình định giá tài sản vốn, (v) Định giá và quyết 

định đầu tư chứng khoán, (vi) Phân tích quyết định đầu tư dự án, (vii) Quản trị tài sản ngắn hạn 

và (vii) Tác động của đòn bẩy lên rủi ro và lợi nhuận. Về mặt kỹ năng, sinh viên có thể áp dụng 

những kiến thức đã học có khả năng đề xuất được các giải pháp để giải quyết những vấn đề 

thực tế phát sinh liên quan đến các hoạt động quản trị tài chính trong doanh nghiệp. 
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2. Môn học điều kiện 

STT Môn học điều kiện Mã môn học 

1.  Môn tiên quyết  

 Nguyên lý kế toán ACCO1325 

2.  Môn học trước  

 Tiền tệ và Ngân hàng FINA2333 

 Thị trường tài chính FINA2334 

 

3. Mục tiêu môn học  

Sinh viên học xong môn học có khả năng: 

Mục tiêu 

môn học 
Mô tả  CĐR  

CO1 

Trình bày được kiến thức cơ bản liên quan đến định 

giá, các quyết định tài chính và quản trị tài chính 

trong doanh nghiệp 

PLO4.3; PLO4.7; 

PLO5.2; PLO5.3; 

PLO5.5 

CO2 

Vận dụng các kiến thức đã học để quản lý rủi ro tài 

chính, định giá các loại tài sản; phân tích và ra quyết 

định đầu tư, quyết định tài trợ, đọc hiểu và phân tích 

các báo cáo tài chính 

PLO7.1; PLO7.2; 

PLO7.3; PLO7.10; 

PLO7.11; PLO8.1; 

PLO8.2; PLO8.7 

CO3 

Chủ động quan tâm tới kiến thức môn học và đưa 

ra quan điểm của mình đối với kiến thức đã học 

cũng như đối với một số hiện tượng thực tế liên 

quan tới quản trị tài chính doanh nghiệp 

PLO11.2; PLO11.3 

 

4. Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học  

Học xong môn học này, sinh viên đạt được:  

 

Mục tiêu 

môn học 

CĐR môn  

học (CLO)  
Mô tả CĐR 

CO1 

CLO1.1 
Trình bày được kiến thức tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; đọc 

hiểu và giải thích được ý nghĩa của các khoản mục trên các báo cáo tài 

chính; và trình bày được lý thuyết thời giá của tiền tệ  

CLO1.2 
Giải thích được tỷ suất sinh lợi và rủi ro của tài sản, mô hình CAPM 

Trình bày các kiến thức và mô hình liên quan định giá chứng khoán 
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Mục tiêu 

môn học 

CĐR môn  

học (CLO)  
Mô tả CĐR 

CLO1.3 
Trình bày được các kiến thức về phân tích quyết định đầu tư dự án, chi phí 

vốn của doanh nghiệp và quản trị tài sản ngắn hạn 

CLO1.4 Trình bày được các kiến thức liên quan đến các loại đòn bẩy  

CO2 

CLO2.1 

Phân tích được thời giá của tiền tệ ảnh hưởng đến các quyết định tài chính. 

Phân tích được các báo cáo tài chính 

Vận dụng được các mô hình để định giá chứng khoán và quản lý rủi ro 

CLO2.2 
Phân tích được các quyết định đầu tư dự án, quyết định tài trợ vốn, quản trị 

tài sản ngắn hạn; phân tích được tác động của đòn bẩy lên lợi nhuận, rủi ro 

trong doanh nghiệp  

CO3 

CLO3.1 Chủ động quan tâm tới kiến thức của môn học  

CLO3.2 
Đưa ra quan điểm của mình về kiến thức đã học cũng như về một số hiện 

tượng tài chính doanh nghiệp có liên quan tới môn học trên thực tế 

 

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo 

 

CLOs PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO 12 

1.1    X X        

1.2    X X        

1.3    X X        

1.4    X X        

2.1       X X     

2.2       X X     

3.1           X  

3.2           X  

 

5. Học liệu  

i. Giáo trình 

[1] Ross, Westerfield, and Jaffe (2016), Corporate Finance, 11th Edition, McGrawHill 

ii. Tài liệu tham khảo 
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[2] PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (2018), Tài chính doanh nghiệp - NXB Thống Kê 

[3] GS.TS Nguyễn Thị Cành và TS Nguyễn Anh Phong, chủ biên dịch (2019), Quản Trị 

Tài chính - NXB Hồng Đức 

 

6. Phương pháp giảng dạy 

Giảng viên sẽ kết hợp những phương pháp như sau để đạt được các chuẩn đầu ra của 

môn học 

▪ Phương pháp 1 (PP1): Thuyết giảng lý thuyết theo cách thức truyền thống 

Giảng viên sẽ giảng giải những kiến thức nền tảng và quan trọng ở từng chương. Việc 

giảng giải này cũng bao gồm việc hướng dẫn trực tiếp các kỹ năng liên quan tới hoạch định, 

phân tích, định giá tài sản tài chính, dự án đầu tư. Hoạt động vừa nêu giúp sinh viên nhanh 

chóng hiểu đúng những kiến thức quan trọng cũng như hình thành các kỹ năng cơ bản để làm 

nền tảng cho việc học những kiến thức tiếp theo. 

Phương pháp này góp phần giúp sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra: CLO1.1; CLO1.2; 

CLO1.3; CLO1.4; CLO2.1; CLO2.2 

▪ Phương pháp 2 (PP2): Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) 

Giảng viên giới thiệu các giáo trình, trang web hoặc giảng viên đưa các tài liệu, clip lên 

hệ thống học tập LSM liên quan đến nội dung môn học. Sinh viên sẽ chủ động tìm hiểu những 

kiến thức qua hệ thống LMS, giáo trình. Một số giờ học ở lớp sẽ dành cho các hoạt động hợp 

tác giúp củng cố thêm các kiến thức các sinh viên đã được giao nhiệm vụ tìm hiểu. 

Bài đánh giá: A1.1.3; A1.2.3; A1.3.3; A1.4.3; A1.5.3; A1.6.3; A1.7.3 + Đọc tài liệu ở 

nhà 

Phương pháp này góp phần giúp sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra: CLO1.1; CLO1.2; 

CLO1.3; CLO1.4; CLO2.1; CLO2.2; CLO3.1; CLO3.2 

▪ Phương pháp 3 (PP3): Bài tình huống hoặc liên hệ vấn đề thực tế 

Giảng viên sẽ thiết kế các dạng bài tập liên quan đến nội dung học giúp sinh viên thực 

hành để đưa ra quan điểm và chính kiến của mình về kiến thức đã học; hoặc giảng viên đưa ra 

các vấn đề đang diễn ra trên thực tế có liên quan đến nội dung học để sinh viên thảo luận, phân 

tích, so sánh giữa lý thuyết với thực. Sau đó, giảng viên sẽ tổng hợp và giải đáp.  

Bài đánh 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 

Phương pháp này góp phần giúp sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra: CLO2.1; CLO2.2; 

CLO3.1; CLO3.2 

▪ Phương pháp 4 (PP4): Phương pháp giảng dạy nêu vấn đề trên lớp học 

Giảng viên sẽ nêu ra một số vấn đề mang tính then chốt của môn học để sinh viên tự suy 

nghĩ, tìm tòi, trao đổi với nhau dưới sự hướng dẫn của giảng viên để tìm cách giải quyết vấn 

đề.  
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Phương pháp này góp phần giúp sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra: CLO2.1; CLO2.2; 

CLO3.1; CLO3.2 

▪ Phương pháp 5 (PP5): Diễn đàn bài thảo luận và bài tập trên LMS 

Giảng viên sẽ cung cấp một số bài tập để rèn luyện kỹ năng tính toán và một số tình 

huống thực tiễn liên quan đến môn học để sinh viên tìm cách xử lý trực tiếp trên diễn đàn. 

Bài đánh giá: A2.1; A2.2; A2.3; A2.4; A2.5; A2.6; A2.7; A2.8 + Các chủ đề thảo luận 

Phương pháp này góp phần giúp sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra: CLO1.1; CLO1.2; 

CLO1.3; CLO1.4; CLO2.1; CLO2.2 

 

7. Đánh giá môn học  

Thành phần đánh giá Bài đánh giá Thời điểm CĐR môn học Tỷ lệ % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A1. Đánh giá quá trình (Bài 

tập tự luận và bài nhóm) 

A.1.1 Đang học chương 1 CLO 1.1 

CLO 1.2 

CLO 1.3 

CLO 1.4 

CLO 2.1 

CLO 2.2 

CLO 3.1 

CLO3.2 

30 

A.1.2 Đang học chương 2 

A.1.3 Đang học chương 3 

A.1.4 Đang học chương 4 

A.1.5 Đang học chương 5 

A.1.6 Đang học chương 6 

A.1.7 Đang học chương 7 

A.1.8 Đang học chương 8 

A2. Đánh giá quá trình (Bài 

tập trắc nghiệm) 

A.2.1 Kết thúc chương 1 
CLO 1.1 

CLO 1.2 

CLO 1.3 

CLO 1.4 

CLO 2.1 

CLO 2.2 

 

20 

A.2.2 Kết thúc chương 2 

A.2.3 Kết thúc chương 3 

A.2.4 Kết thúc chương 4 

A.2.5 Kết thúc chương 5 

A.2.6 Kết thúc chương 6 

A.2.7 Kết thúc chương 7 

A.2.8 Kết thúc chương 8 

A3. Đánh giá cuối kỳ 

(Bài thi trắc nghiệm) 
A.3 Thi cuối kỳ 

CLO 1.1 

CLO 1.2 

CLO 1.3 

50 
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Thành phần đánh giá Bài đánh giá Thời điểm CĐR môn học Tỷ lệ % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

CLO 1.4 

CLO 2.1 

CLO 2.2 

Tổng cộng   100 
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8. Kế hoạch giảng dạy  

8.1. Kế hoạch giảng dạy lớp học ban ngày: 

Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Buổi 1 Chương 1: Giới thiệu về quản trị tài 

chính doanh nghiệp 

1.1.  Quản trị tài chính doanh nghiệp là 

gì 

1.2.  Các loại hình doanh nghiệp 

1.3.  Mục tiêu của quản trị tài chính 

doanh nghiệp 

1.4. Vấn đề đại diện và sự kiểm soát 

trong loại hình công ty cổ phần 

1.5. Môi trường kinh doanh của doanh 

nghiệp 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.1:  PP1 và PP4 để đạt 

được các nội dung của chương 

1 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.1; CLO2.1:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.1:  A1.1.1 

- CLO3.1:  A1.1.3 

- CLO3.2:  A1.1.4 

Trên LMS: 

- CLO1.1; CLO2.1:  A1.1.5; 

A2.1 

 

 

 

Giảng viên: 

- Giới thiệu học liệu, phương pháp 

giảng dạy, phương pháp học tập, và 

phương pháp đánh giá môn học. 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 1 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Giảng viên 

giới thiệu nội dung chương 2 yêu 

cầu sinh viên chuẩn bị trước tại nhà 

& bài tập làm ở nhà bài A1.1.3 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.1.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.1 (hoặc thực hành bài 

A1.1.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 4,5 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

- A1.1.1; A1.1.3; A1.1.4: 

Bài tập thực hiện ở nhà 

và trên lớp 

- A2.1: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.1.5 làm 

trên LMS) 

 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Buổi 2 Chương 2: Phân tích báo cáo tài 

chính  

2.1. Những vấn đề chung liên quan đến 

phân tích báo cáo tài chính 

2.2. Nội dung phân tích 

2.2.1.  Phân tích tổng quan 

2.2.2. Phân tích nhóm tỷ số tài 

chính 

2.2.3. Phân tích tài chính Dupont 

2.3. Một số hạn chế trong phân tích báo 

cáo tài chính 

 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.1; CLO2.1:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 2 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.1; CLO2.1:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.1:  A1.2.1 

- CLO2.1:  A1.2.2 

- CLO3.1:  A1.2.3 

- CLO3.2:  A1.2.4 

Trên LMS: 

- CLO1.1; CLO2.1:  A1.2.5; 

A2.2 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 2 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: bài tập làm ở 

nhà bài A1.2.3 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung chương 3 yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị trước tại nhà & bài tập làm 

ở nhà bài A1.2.3 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.2.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.2 (hoặc thực hành bài 

A1.2.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 4,5 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

- A1.2.1; A1.2.2; A1.2.3; 

A1.2.4: Bài tập thực hiện 

ở nhà và trên lớp 

- A2.2: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.2.5 làm 

trên LMS) 

 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 

Buổi 3 Chương 3: Thời giá tiền tệ và mô hình 

chiết khấu dòng tiền 

Phương pháp giảng dạy (PP): Giảng viên: - A1.3.1; A1.3.2; A1.3.3; 

A1.3.4: Bài tập thực hiện 

ở nhà và trên lớp 

[1] 

[2] 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3.1.  Vấn đề lãi và lãi suất 

3.2.  Thời giá tiền tệ của một số tiền 

3.3.  Thời giá tiền tệ của một dòng tiền 

3.4.  Mô hình chiết khấu dòng tiền 

- CLO1.1; CLO2.1:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 3 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.1; CLO2.1:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.1:  A1.3.1 

- CLO2.1:  A1.3.2 

- CLO3.1:  A1.3.3 

- CLO3.2:  A1.3.4 

Trên LMS: 

- CLO1.1; CLO2.1:  A1.3.5; 

A2.3 

 

 

 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 3 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung chương 4 yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị trước tại nhà & bài tập làm 

ở nhà bài A1.3.3 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.3.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.3 (hoặc thực hành bài 

A1.3.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 4,5 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

- A2.3: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.3.5 làm 

trên LMS) 

 

 

 

[3] 

Buổi 4 Chương 4: Lợi nhuận và rủi ro, mô 

hình định giá tài sản vốn 

4.1.  Lợi nhuận và rủi ro của một chứng 

khoán riêng lẻ 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.2; CLO2.1:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 4 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- A1.4.1; A1.4.2; A1.4.3; 

A1.4.4: Bài tập thực hiện 

ở nhà và trên lớp 

[1] 

[2] 

[3] 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

4.2. Lợi nhuận và rủi ro của một danh 

mục đầu tư 

4.3. Mô hình định giá tài sản vốn 

(CAPM) 

 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.2; CLO2.1:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.2:  A1.4.1 

- CLO2.1:  A1.4.2 

- CLO3.1:  A1.4.3 

- CLO3.2:  A1.4.4 

Trên LMS: 

- CLO1.2; CLO2.1:  A1.4.5; 

A2.4 

 

 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 4 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung chương 5 yêu cầu sinh viên  

chuẩn bị trước tại nhà & bài tập làm 

ở nhà bài A1.4.3 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.4.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.4 (hoặc thực hành bài 

A1.4.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 4,5 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

- A2.4: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.4.5 làm 

trên LMS) 

 

 

 

Buổi 5 Chương 5: Định giá và quyết định 

đầu tư chứng khoán 

5.1.  Định giá và quyết định đầu tư 

chứng khoán nợ 

5.2.  Định giá và quyết định đầu tư 

chứng khoán vốn 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.2; CLO2.1:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 5 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.2; CLO2.1:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 5 trên lớp học 

- A1.5.1; A1.5.2; A1.5.3; 

A1.5.4: Bài tập thực hiện 

ở nhà và trên lớp 

- A2.5: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.5.5 làm 

trên LMS) 

 

[1] 

[2] 

[3] 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.2:  A1.5.1 

- CLO2.1:  A1.5.2 

- CLO3.1:  A1.5.3 

- CLO3.2:  A1.5.4 

Trên LMS: 

- CLO1.2; CLO2.1:  A1.5.5; 

A2.5 

 

 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung chương 6 yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị trước tại nhà & bài tập làm 

ở nhà bài A1.5.3 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.5.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.5 (hoặc thực hành bài 

A1.5.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 4,5 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

 

 

Buổi 6 Chương 6: Phân tích quyết định đầu 

tư tài sản dài hạn và chi phí sử dụng 

vốn 

6.1.   Phân loại dự án và quy trình phân 

tích quyết định đầu tư tài sản dài 

hạn 

6.2. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.3; CLO2.2:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 6 

- CLO3.1:  PP2 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.3:  A1.6.1a 

- CLO2.2:  A1.6.2a 

- CLO3.1:  A1.6.3a 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 6 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung chương 6 (tt) yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị trước tại nhà & bài 

tập làm ở nhà bài A1.6.3a 

Sinh viên: 

- A1.6.1a; A1.6.2a; 

A1.6.3a: Bài tập thực 

hiện ở nhà và trên lớp 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

 

- Học ở lớp: 4,5 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

Buổi 7 Chương 6: Phân tích quyết định đầu 

tư tài sản dài hạn và chi phí sử dụng 

vốn (tt) 

6.3.  Hoạch định dòng tiền dự án đầu tư 

6.4. Chi phí sử dụng vốn 

 

 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.3; CLO2.2:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 6 (tt) 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.3; CLO2.2:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.3:  A1.6.1b 

- CLO2.2:  A1.6.2b 

- CLO3.1:  A1.6.3b 

- CLO3.2:  A1.6.4 

Trên LMS: 

- CLO1.3; CLO2.2:  A1.6.5; 

A2.6 

 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 6 (tt) trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung thuộc chương 7 yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị trước tại nhà & bài 

tập làm ở nhà bài A1.6.3b 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.6.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.6 (hoặc thực hành bài 

A1.6.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 4,5 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

- A1.6.1b; A1.6.2b; 

A1.6.3b; A1.6.4: Bài tập 

thực hiện ở nhà và trên 

lớp 

- A2.6: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.6.5 làm 

trên LMS) 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Buổi 8 Chương 7: Quản trị tài sản ngắn hạn 

7.1.  Quản trị tiền tồn quỹ 

7.2. Quản trị hàng tồn kho 

7.3.  Quản trị khoản phải thu 

 

 

 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.3; CLO2.2:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 7 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.3; CLO2.2:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.3:  A1.7.1 

- CLO2.2:  A1.7.2 

- CLO3.1:  A1.7.3 

- CLO3.2:  A1.7.4 

Trên LMS: 

- CLO1.3; CLO2.2:  A1.7.5; 

A2.7 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 7 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung chương 8 yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị trước tại nhà & bài tập làm 

ở nhà bài A1.7.3 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.7.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.7 (hoặc thực hành bài 

A1.7.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 4,5 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

- A1.7.1; A1.7.2; A1.7.3; 

A1.7.4: Bài tập thực hiện 

ở nhà và trên lớp 

- A2.7: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.7.5 làm 

trên LMS) 

 

 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 

Buổi 9 Chương 8: Tác động của đòn bẩy lên 

rủi ro và lợi nhuận 

8.1.  Đòn bẩy kinh doanh (DOL) 

8.2. Đòn bẩy tài chính (DFL) 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.4; CLO2.2:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 8 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- A1.8.1; A1.8.2; A1.8.3; 

A1.8.4: Bài tập thực hiện 

ở nhà và trên lớp 

- A2.8: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

[1] 

[2] 

[3] 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

8.3. Đòn bẩy tổng hợp (DTL) - CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.4; CLO2.2:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.4:  A1.8.1 

- CLO2.2:  A1.8.2 

- CLO3.1:  A1.8.3 

- CLO3.2:  A1.8.4 

Trên LMS: 

- CLO1.4; CLO2.2:  A1.8.5; 

A2.8 

 

 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 8 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị các bài thực hành trên 

lớp ở buổi học cuối và làm bài tập 

ở nhà bài A1.8.3 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.8.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.8 (hoặc thực hành bài 

A1.8.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 4,5 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

thực hành bài A1.8.5 làm 

trên LMS) 

 

 

Buổi 10 Thực hành 

Ôn tập kết thúc môn học 

CLO1.1; CLO1.2; 

CLO1.3; CLO1.4; 

CLO2.1; CLO2.2; 

CLO3.1; CLO3.2 

Giảng viên: 

- Tổ chức cho sinh viên thực hành  

- Tổng hợp và giải đáp 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 4,5 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

A1 

A2 
[1] 

[2] 

[3] 

 

 



 

15 

 

8.2. Kế hoạch giảng dạy lớp học buổi tối: 

Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Buổi 1 Chương 1: Giới thiệu về quản trị tài 

chính doanh nghiệp 

1.1.  Quản trị tài chính doanh nghiệp là 

gì 

1.2.  Các loại hình doanh nghiệp 

1.3.  Mục tiêu của quản trị tài chính 

doanh nghiệp 

1.4. Vấn đề đại diện và sự kiểm soát 

trong loại hình công ty cổ phần 

1.5. Môi trường kinh doanh của doanh 

nghiệp 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.1:  PP1 và PP4 để đạt 

được các nội dung của chương 

1 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.1; CLO2.1:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.1:  A1.1.1 

- CLO3.1:  A1.1.3 

- CLO3.2:  A1.1.4 

Trên LMS: 

- CLO1.1; CLO2.1:  A1.1.5; 

A2.1 

 

 

 

Giảng viên: 

- Giới thiệu học liệu, phương pháp 

giảng dạy, phương pháp học tập, và 

phương pháp đánh giá môn học. 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 1 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Giảng viên 

giới thiệu nội dung chương 2 yêu 

cầu sinh viên chuẩn bị trước tại nhà 

& bài tập làm ở nhà bài A1.1.3 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.1.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.1 (hoặc thực hành bài 

A1.1.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 3,0 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

- A1.1.1; A1.1.3; A1.1.4: 

Bài tập thực hiện ở nhà 

và trên lớp 

- A2.1: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.1.5 làm 

trên LMS) 

 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 

Buổi 2 Chương 2: Phân tích báo cáo tài 

chính  

Phương pháp giảng dạy (PP): Giảng viên: [1] 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2.1. Những vấn đề chung liên quan đến 

phân tích báo cáo tài chính 

2.2. Nội dung phân tích 

2.2.1.  Phân tích tổng quan 

2.2.2. Phân tích nhóm tỷ số tài 

chính 

2.2.3. Phân tích tài chính Dupont 

 

 

 

 

- CLO1.1; CLO2.1:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 2 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.1; CLO2.1:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.1:  A1.2.1 

- CLO2.1:  A1.2.2 

- CLO3.1:  A1.2.3 

- CLO3.2:  A1.2.4 

Trên LMS: 

- CLO1.1; CLO2.1:  A1.2.5; 

A2.2 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 2 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: bài tập làm ở 

nhà bài A1.2.3 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung chương 3 yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị trước tại nhà & bài tập làm 

ở nhà bài A1.2.3 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.2.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.2 (hoặc thực hành bài 

A1.2.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 6,0 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

- A1.2.1; A1.2.2; A1.2.3; 

A1.2.4: Bài tập thực hiện 

ở nhà và trên lớp 

- A2.2: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.2.5 làm 

trên LMS) 

 

 

[2] 

[3] 

Buổi 3 Chương 2: Phân tích báo cáo tài 

chính (tt) 

2.2. Nội dung phân tích (tt) 

2.3. Một số hạn chế trong phân tích báo 

cáo tài chính 

Buổi 4 Chương 3: Thời giá tiền tệ và mô hình 

chiết khấu dòng tiền 

3.1.  Vấn đề lãi và lãi suất 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.1; CLO2.1:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 3 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- A1.3.1; A1.3.2; A1.3.3; 

A1.3.4: Bài tập thực hiện 

ở nhà và trên lớp 

[1] 

[2] 

[3] 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3.2.  Thời giá tiền tệ của một số tiền 

3.3.  Thời giá tiền tệ của một dòng tiền 

3.4.  Mô hình chiết khấu dòng tiền 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.1; CLO2.1:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.1:  A1.3.1 

- CLO2.1:  A1.3.2 

- CLO3.1:  A1.3.3 

- CLO3.2:  A1.3.4 

Trên LMS: 

- CLO1.1; CLO2.1:  A1.3.5; 

A2.3 

 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 3 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung chương 4 yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị trước tại nhà & bài tập làm 

ở nhà bài A1.3.3 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.3.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.3 (hoặc thực hành bài 

A1.3.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 3,0 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

- A2.3: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.3.5 làm 

trên LMS) 

 

 

 

Buổi 5 Chương 4: Lợi nhuận và rủi ro, mô 

hình định giá tài sản vốn 

4.1.  Lợi nhuận và rủi ro của một chứng 

khoán riêng lẻ 

4.2. Lợi nhuận và rủi ro của một danh 

mục đầu tư 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.2; CLO2.1:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 4 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.2; CLO2.1:  PP5 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 4 trên lớp học 

- A1.4.1; A1.4.2; A1.4.3; 

A1.4.4: Bài tập thực hiện 

ở nhà và trên lớp 

- A2.4: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.4.5 làm 

trên LMS) 

 

[1] 

[2] 

[3] 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Buổi 6 Chương 4: Lợi nhuận và rủi ro, mô 

hình định giá tài sản vốn (tt) 

4.3. Mô hình định giá tài sản vốn 

(CAPM) 

 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.2:  A1.4.1 

- CLO2.1:  A1.4.2 

- CLO3.1:  A1.4.3 

- CLO3.2:  A1.4.4 

Trên LMS: 

- CLO1.2; CLO2.1:  A1.4.5; 

A2.4 

 

 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung chương 5 yêu cầu sinh viên  

chuẩn bị trước tại nhà & bài tập làm 

ở nhà bài A1.4.3 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.4.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.4 (hoặc thực hành bài 

A1.4.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 6,0 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

 

 

Buổi 7 Chương 5: Định giá và quyết định 

đầu tư chứng khoán 

5.1.  Định giá và quyết định đầu tư 

chứng khoán nợ 

 

 

 

 

 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.2; CLO2.1:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 5 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.2; CLO2.1:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.2:  A1.5.1 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 5 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung chương 6 yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị trước tại nhà & bài tập làm 

ở nhà bài A1.5.3 

- A1.5.1; A1.5.2; A1.5.3; 

A1.5.4: Bài tập thực hiện 

ở nhà và trên lớp 

- A2.5: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.5.5 làm 

trên LMS) 

 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 

Buổi 8 Chương 5: Định giá và quyết định 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

đầu tư chứng khoán (tt) 

5.2. Định giá và quyết định đầu tư 

chứng khoán vốn 

 

 

- CLO2.1:  A1.5.2 

- CLO3.1:  A1.5.3 

- CLO3.2:  A1.5.4 

Trên LMS: 

- CLO1.2; CLO2.1:  A1.5.5; 

A2.5 

 

 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.5.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.5 (hoặc thực hành bài 

A1.5.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 6,0 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

Buổi 9 Chương 6: Phân tích quyết định đầu 

tư tài sản dài hạn và chi phí sử dụng 

vốn 

6.1.   Phân loại dự án và quy trình phân 

tích quyết định đầu tư tài sản dài 

hạn 

6.2. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.3; CLO2.2:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 6 

- CLO3.1:  PP2 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.3:  A1.6.1a 

- CLO2.2:  A1.6.2a 

- CLO3.1:  A1.6.3a 

 

 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 6 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung chương 6 (tt) yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị trước tại nhà & bài 

tập làm ở nhà bài A1.6.3a 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 3,0 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- A1.6.1a; A1.6.2a; 

A1.6.3a: Bài tập thực 

hiện ở nhà và trên lớp 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Buổi 10 Chương 6: Phân tích quyết định đầu 

tư tài sản dài hạn và chi phí sử dụng 

vốn (tt) 

6.3.  Hoạch định dòng tiền dự án đầu tư 

6.4. Chi phí sử dụng vốn 

 

 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.3; CLO2.2:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 6 (tt) 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.3; CLO2.2:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.3:  A1.6.1b 

- CLO2.2:  A1.6.2b 

- CLO3.1:  A1.6.3b 

- CLO3.2:  A1.6.4 

Trên LMS: 

- CLO1.3; CLO2.2:  A1.6.5; 

A2.6 

 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 6 (tt) trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung thuộc chương 7 yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị trước tại nhà & bài 

tập làm ở nhà bài A1.6.3b 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.6.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.6 (hoặc thực hành bài 

A1.6.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 3,0 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

- A1.6.1b; A1.6.2b; 

A1.6.3b; A1.6.4: Bài tập 

thực hiện ở nhà và trên 

lớp 

- A2.6: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.6.5 làm 

trên LMS) 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Buổi 11 Chương 7: Quản trị tài sản ngắn hạn 

7.1.  Quản trị tiền tồn quỹ 

7.2. Quản trị hàng tồn kho 

 

 

 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.3; CLO2.2:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 7 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.3; CLO2.2:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.3:  A1.7.1 

- CLO2.2:  A1.7.2 

- CLO3.1:  A1.7.3 

- CLO3.2:  A1.7.4 

Trên LMS: 

- CLO1.3; CLO2.2:  A1.7.5; 

A2.7 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 7 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Giới thiệu nội 

dung chương 8 yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị trước tại nhà & bài tập làm 

ở nhà bài A1.7.3 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.7.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.7 (hoặc thực hành bài 

A1.7.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 6,0 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

- A1.7.1; A1.7.2; A1.7.3; 

A1.7.4: Bài tập thực hiện 

ở nhà và trên lớp 

- A2.7: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.7.5 làm 

trên LMS) 

 

 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 

Buổi 12 Chương 7: Quản trị tài sản ngắn hạn 

(tt) 

7.3.  Quản trị khoản phải thu 
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Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Buổi 13 Chương 8: Tác động của đòn bẩy lên 

rủi ro và lợi nhuận 

8.1.  Đòn bẩy kinh doanh (DOL) 

 

Phương pháp giảng dạy (PP): 

- CLO1.4; CLO2.2:  PP1 và PP4 

để đạt được các nội dung của 

chương 8 

- CLO3.1:  PP2 

- CLO3.2:  PP3 

- CLO1.4; CLO2.2:  PP5 

Bài đánh giá đạt CLOs: 

Trên lớp và ở nhà: 

- CLO1.4:  A1.8.1 

- CLO2.2:  A1.8.2 

- CLO3.1:  A1.8.3 

- CLO3.2:  A1.8.4 

Trên LMS: 

- CLO1.4; CLO2.2:  A1.8.5; 

A2.8 

 

 

Giảng viên: 

- Kiểm tra sinh viên làm bài tập và 

đọc bài trước ở nhà 

- Giảng dạy theo PP1 & PP4: Giảng 

viên thuyết giảng/ đặt câu hỏi/ nêu 

ra các vấn đề liên quan đến nội 

dung chương 8 trên lớp học 

- Giảng dạy theo PP2: Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị các bài thực hành trên 

lớp ở buổi học cuối và làm bài tập 

ở nhà bài A1.8.3 

- Giảng dạy theo PP3: bài A1.8.4 

- Giảng dạy theo PP5: Trắc nghiệm 

bài A2.8 (hoặc thực hành bài 

A1.8.5) trên hệ thống LMS 

Sinh viên: 

- Học ở lớp: 6,0 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 

- Trên hệ thống LMS: 2 tiết 

- A1.8.1; A1.8.2; A1.8.3; 

A1.8.4: Bài tập thực hiện 

ở nhà và trên lớp 

- A2.8: Trắc nghiệm thực 

hiện trên LMS (hoặc 

thực hành bài A1.8.5 làm 

trên LMS) 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 

Buổi 14 Chương 8: Tác động của đòn bẩy lên 

rủi ro và lợi nhuận (tt) 

8.2. Đòn bẩy tài chính (DFL) 

8.3. Đòn bẩy tổng hợp (DTL) 

Buổi 15 Thực hành 

Ôn tập kết thúc môn học 

CLO1.1; CLO1.2; 

CLO1.3; CLO1.4; 

CLO2.1; CLO2.2; 

Giảng viên: 

- Tổ chức cho sinh viên thực hành  

- Tổng hợp và giải đáp 

A1 

A2 
[1] 

[2] 

[3] 



 

23 

Buổi học Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá  Tài liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

CLO3.1; CLO3.2 Sinh viên: 

- Học ở lớp: 3,0 tiết 

- Học ở nhà: 9,0 tiết 
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9. Quy định của môn học  

Sinh viên không được tham dự thi cuối kỳ khi bị vi phạm 1 trong 2 quy định sau: 

- Nghĩ học trên 20% thời gian học theo thời khóa biểu. 

- Không tham gia diễn đàn bài thảo luận và không làm bài tập trên LMS. 

 

KT. TRƯỞNG KHOA 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

PHẠM HÀ 

 

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

HUỲNH THÁI BẢO 

 


