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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information) 

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Tài chính doanh nghiệp 

  Course title: Corporate Finance 

- Mã học phần (Course ID): IM2033 
- Số tín chỉ (Credits): 3 (ETCS: 6 ) 

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20191 

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập 
 (Teaching/study type)

Số tiết/giờ 
 (Hours)

Số tín chỉ 
 (Credits)

Ghi chú 
 (Notes)

Lý thuyết (LT) 
 (Lectures)

30

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

0

Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) 
(Labs/Practices)

0

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

45

Tự học (Self-study) 105

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 137.5 3

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá 
 (Evaluation type)

Tỷ lệ 
 (Ratio)

Hình thức 
 (Format)

Thời gian 
 (Duration)

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

10%

Thí nghiệm 
 (Labs/Practices)

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

20%

Kiểm tra 
 (Midterm Exam)

25% Trắc nghiệm và tự luận
 (MCQ & Constructed response)

60 phút (minutes)

Thi 
 (Final Exam)

45% Trắc nghiệm và tự luận
 (MCQ & Constructed response)

90 phút (minutes)

Tổng cộng 
 (Total)

100%

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)
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Mã học phần 
 (Course ID)

Tên học phần 
 (Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) 
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

Mã học phần 
(Course ID)

Tên học phần 
(Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) 
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

IM4033 Đồ án chuyên ngành 
Project

TQ

IM3325 Thực tập ngoài trường 
Internship

TQ

IM2029 Thực tập nhận thức 
Field Trip

HT

IM1001 Giới thiệu ngành 
Orientation to Management Studies

HT

IM1019 Tiếp thị căn bản 
Principle of Marketing

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM2017 Hành vi tổ chức 
Organizational Behavior

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM1009 Kinh tế học vĩ mô 
Macroeconomics

HT

IM1019 Tiếp thị căn bản 
Principle of Marketing

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM1017 Thống kê trong kinh doanh 
Statistics for Business

TQ

IM1019 Tiếp thị căn bản 
Principle of Marketing

HT

IM1003 Kinh tế học vi mô 
Microeconomics

HT

IM1009 Kinh tế học vĩ mô 
Macroeconomics

HT

IM1015 Kế toán tài chính 
Financial Accounting

HT

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block) 

● Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
● Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) 

○ Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major) 
○ Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) 

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)
Bộ môn / Khoa phụ trách (Department) Tài Chính - Khoa Quản Lý Công Nghiệp 

(School of Industrial Management)

Văn phòng (Office) Bộ môn Tài chính - Khoa Quản lý Công nghiệp

Điện thoại (Phone number) (84-028) 38 647 256 - ext. 5614

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-
charge)

Hàng Lê Cẩm Phương
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E-mail hlcphuong@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về tài chính doanh nghiệp và phạm vi ứng dụng của chúng trong doanh nghiệp, bao gồm giá
trị thời gian của đồng tiền, phân tích báo cáo tài chính, rủi ro, trái phiếu, cổ phiếu, phân tích đầu tư vốn, và chi phí vốn.

The subject includes knowledge about corporate finance and their applications in business such as the time value of money, analysis of
financial statements, risks, bonds, stocks, capital budgeting evaluation, and the cost of capital.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Sinh viên tự học, tìm hiểu sâu hơn thông qua các tài liệu sau/ Students should conduct self-study and learn more by the following
documents:

 

Sách, Giáo trình chính/ Main References:

[1] Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B. (2019). Fundamentals of corporate finance. McGraw-Hill Irwin.

[2] Gitman, L. J., & Zutter, D. C. (2015). Principles of Managerial Finance, 14th Edition. Pearson.

[3] Nguyễn Minh Kiều (2014). Tài chính Doanh Nghiệp căn bản. NXB thống kê

                                                                                   

Sách tham khảo/ Further Readings:

[4] Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). Fundamentals of financial management. Cengage Learning.

[5] Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). Principles of corporate finance. McGraw-Hill Education

[6] Damodaran, A. (2012). Investment valuation (3rd ed.). University Education

 

Students should conduct self-study and learn more by the following documents:

Main References:

[1] Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B. (2019). Fundamentals of corporate finance. McGraw-Hill Irwin.

[2] Gitman, L. J., & Zutter, D. C. (2015). Principles of Managerial Finance, 14th Edition. Pearson.

[3] Nguyễn Minh Kiều (2014). Tài chính Doanh Nghiệp căn bản. NXB thống kê

Further Readings:

[4] Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). Fundamentals of financial management. Cengage Learning.

[5] Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). Principles of corporate finance. McGraw-Hill Education

[6] Damodaran, A. (2012). Investment valuation (3rd ed.). University Education
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4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes) 

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và công cụ quản trị tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay. Các quyết định tài
chính quan trọng bao gồm quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn, quyết định quản lý vốn lưu động sẽ được trình bày. Ngoài ra, các
chủ đề về mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận, ước tính chi phí vốn cũng sẽ được thảo luận.

The objective of this course is to help students develop an understanding of the concepts and techniques of financial management in the
modern business enterprises. Important financial decisions, such as investing, financing and working capital managing will be presented.
Moreover, topics about risk and return relationship and costs of capitals will also be discussed.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Phân tích và giải thích các vấn đề liên quan đến quản trị tài chính trong doanh nghiệp. 
             (Analyze and explain problems of the corporate financial management.)

L.O.2 - Phân tích và áp dụng giá trị theo thời gian của tiền tệ. 
             (Analyze and apply the time value of money.)

L.O.3 - Phân tích và đánh giá dự án đầu tư . 
             (Analyze and evaluate value-added investment projects.)

L.O.4 - Phân tích chi phí sử dụng vốn và cấu trúc nguồn vốn. 
             (Analyze the cost of capital and capital structure.)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods) 

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT 
(No.)

Phương thức giảng dạy 
(Teaching methods)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities) 
Loại hoạt động 

(Assessment methods)
Tên loại hoạt động 

(Compoments activities)
Nội dung 
(Content)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1 - Bài tập cá nhân (Individual
Homework)

Bài tập cá nhân (Individual
Homework)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1.1 - Bài tập cá nhân 1 (Individual
Homework 1)

Bài tập cá nhân 1 (Individual
Homework 1)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1.2 - Bài tập cá nhân 2 (Individual
Homework 2)

Bài tập cá nhân 2 (Individual
Homework 2)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1.3 - Bài tập cá nhân 3 (Individual
Homework 3)

Bài tập cá nhân 3 (Individual
Homework 3)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1.4 - Bài tập cá nhân 4 (Individual
Homework 4)

Bài tập cá nhân 4 (Individual
Homework 4)
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Loại hoạt động 
(Assessment methods)

Tên loại hoạt động 
(Compoments activities)

Nội dung 
(Content)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1.5 - Bài tập cá nhân 5 (Individual
Homework 5)

Bài tập cá nhân 5 (Individual
Homework 5)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1.6 - Bài tập cá nhân 6 (Individual
Homework 6)

Bài tập cá nhân 6 (Individual
Homework 6)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1.7 - Bài tập cá nhân 7 (Individual
Homework 7)

Bài tập cá nhân 7 (Individual
Homework 7)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1.8 - Bài tập cá nhân 8 (Individual
Homework 8)

Bài tập cá nhân 8 (Individual
Homework 8)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1.9 - Bài tập cá nhân 9 (Individual
Homework 9)

Bài tập cá nhân 9 (Individual
Homework 9)

GPJ-Project nhóm (Group project ) A.O.2 - Bài tập lớn (Group project) Bài tập nhóm (Group project)

TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam ) A.O.3 - KIểm tra giữa kỳ (Midterm exam) KIểm tra giữa kỳ (Midterm exam)

EXM-Thi cuối kỳ (Final exam ) A.O.4 - Thi cuối kỳ (Final exam) Thi cuối kỳ (Final exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)
Chuẩn đầu ra chi tiết 

(Learning outcome)
Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.1-Phân tích và giải thích các vấn đề liên quan đến quản trị tài
chính trong doanh nghiệp. (Analyze and explain problems of the
corporate financial management.)

A.O.1.1-Bài tập cá nhân 1 (Individual Homework 1) 
 A.O.1.2-Bài tập cá nhân 2 (Individual Homework 2) 
 A.O.1.3-Bài tập cá nhân 3 (Individual Homework 3) 
 A.O.2-Bài tập lớn (Group project) 

 A.O.3-KIểm tra giữa kỳ (Midterm exam) 
 

L.O.2-Phân tích và áp dụng giá trị theo thời gian của tiền tệ.
(Analyze and apply the time value of money.)

A.O.1.4-Bài tập cá nhân 4 (Individual Homework 4) 
 A.O.1.5-Bài tập cá nhân 5 (Individual Homework 5) 
 A.O.1.6-Bài tập cá nhân 6 (Individual Homework 6) 
 A.O.2-Bài tập lớn (Group project) 

 A.O.3-KIểm tra giữa kỳ (Midterm exam) 
 

L.O.3-Phân tích và đánh giá dự án đầu tư . (Analyze and evaluate
value-added investment projects.)

A.O.1.7-Bài tập cá nhân 7 (Individual Homework 7) 
 A.O.1.8-Bài tập cá nhân 8 (Individual Homework 8) 
 A.O.2-Bài tập lớn (Group project) 

 A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam) 
 

L.O.4-Phân tích chi phí sử dụng vốn và cấu trúc nguồn vốn.
(Analyze the cost of capital and capital structure.)

A.O.1.9-Bài tập cá nhân 9 (Individual Homework 9) 
 A.O.2-Bài tập lớn (Group project) 

 A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam) 
 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Tài liệu học tập theo hướng dẫn mục 3.

Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, cơ bản gồm bốn cột điểm: điểm quá trình (10%), bài tập lớn (20%), kiểm
tra giữa kỳ 25% và điểm thi cuối kỳ (40%).

+ Quá trình

• Bài tập cá nhân                         : 10%

+ Bài tập lớn

• Bài tập lớn (nhóm)                     : 20%

 

+ Kiểm tra
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• Kiểm tra giữa kỳ                       : 25%

+ Thi:

• Thi cuối kỳ                                 : 45%

Điều kiện dự thi:

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được tính thông qua kiểm tra tại lớp). Ngoài ra, sinh viên phải
hoàn thành tất cả bài tập về nhà đúng hạn cũng như thực hiện đầy đủ các phần thuyết trình của nhóm. Đây là những điều kiện cần để sinh
viên đạt môn học này.

 

Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài tập. Nộp muộn sẽ không được chấp nhận nếu không có một lý do chính đáng đã được trình bày và
phê duyệt của giảng viên trước ngày đến hạn. Bài tập nộp muộn cho phép sẽ bị trừ đi 2 điểm đối với mỗi ngày nộp trễ.

Learning materials according to instructions in section 3.

The final score is assessed throughout the whole course, basically consisting of three ways: process (10%), assignment (20%), midterm
exam (25%) and final exam (45%).

+ Process

• Individual Homework               : 10%

+ Assignment

• Assignment (group project)       : 20%

+ Midterm

• Midterm exam                           : 25%

+ Exam

• Final exam                                 : 45%

Exam criteria:

Students are required to attend at least 70% of class time (number of in-class tests). Students must also complete all assignments on time
as well as complete the group presentations. These are necessary criteria for students to pass this course.

Students should note the deadline for submitting assignments. Late submissions will not be accepted without an appropriate reason which
has approved by teacher in advance. Late submissions will be deducted 2 points for late submission each day.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes) 

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity) 
Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer) 

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

1-2 Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính
 - Khái niệm và các lĩnh vực của tài chính

 - Tài chính DN - nhiệm vụ, chức năng
 - Các công việc và mục tiêu của nhà QTTC

 - Vấn đề đại diện (agency problem)
 - Quá trình luân chuyển vốn trong thị trường tài chính

 Tài liệu [1], chương 1
 

(Chapter 1: Overview of financial management
 - The concept of finance

 - Corporate finance- mission and function
 - The tasks and objectives of finance controller

 The agency
 problems

 - The process of circulation of capital in financial market
 Reading [1], Chapter 1

 )

L.O.1 [ A.O.1.1 , A.O.3 ]
Lec: - Tự giới thiệu về mình (Tên, Khoa giảng dạy, cách
liên hệ với giáo viên,…) - Giới thiệu lướt qua đề cương
môn học - Cách thức dạy và học - Cách đánh giá môn học
- Giải thích các nhiệm vụ cá nhân & nhóm - Hướng dẫn
phân chia nhóm - Tổng hợp danh sách nhóm - Trình bày
slide chương 1 - Thảo luận về các phạm vi và chức năng
của quản trị tài chính trong doanh nghiệp. - Làm video -
Tương tác với sinh viên qua BKeL 
(Self introduction (Name, Faculty, The way to keep
contact with lecturer). - Preliminary introduction on the
course. - Method of teaching and learning. - How to
assess a course - Explanation of individual and team
tasks. - Instructing how to split teams. - Integrating the
team list. - Present slides of chapter 1 - Discuss the scope
and function of corporate financial management. -
Blended learning )
Stu: - Thảo luận về cách đánh giá môn học - Phân chia
nhóm theo yêu cầu của giảng. - Trả lời câu hỏi - Đặt câu
hỏi - Xem video - Làm bài tập trên BKeL 
(- Discuss on how to assess the course. - Split the team as
requested by lecturer. - Make a question. - Answer
questions. - Watch video on BKeL. - Do homework on
BkeL. )

2-3 Chương 2: Phân tích các báo cáo tài chính 
 - Quan điểm của người phân tích.

 - Các tỉ số tài chính.
 - Phân tích Dupont.
 - Những lưu ý quan trọng trong Phân tích tài chính.

 Tài liệu [1], Chương 2, 3
 

(Chapter 2: Financial statement analysis
 - The viewpoint of the analyst.

 - The financial ratios.
 - DuPont analysis

 - Some notes for financial analysis.
 Reading [1], Chapter 2, 3

 )

L.O.1 [ A.O.1.2 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Trình bày các slide chương 2 - Cho biết ý nghĩa của
phân tích báo cáo tài chính - Cho ví dụ - Trả lời câu hỏi -
Làm video - Tương tác với sinh viên qua BKeL 
(- Present slides of chapter 2 - Give examples - Answer
questions. - Blended learning )
Stu: - Đặt câu hỏi - Trả lời câu hỏi - Thảo luận nhóm giải
quyết tình huống GV cho. - Xem video - Làm bài tập trên
BKeL 
(- Make questions - Answer questions - Do the teamwork
to resolve the scenarios are assigned by the lecturer. -
Watch video on BKeL. - Do homework on BkeL. )

4 Chương 3: Hoạch định tài chính
 - Vai trò của Hoạch định tài chính

 - Các bước Hoạch định tài chính
 Tài liệu [1], Chương 4

 
(Chapter 3: Financial planning

 - The role of financial planning
 - The steps for financial planning

 Reading [1], Chapter 4
 )

L.O.1 [ A.O.1.3 , A.O.3 ]
Lec: - Trình bày các slide chương 3 - Hướng dẫn cách
hoạch định tài chính thông qua ví dụ - Trả lời câu hỏi -
Làm video - Tương tác với sinh viên qua BKeL. 
(- Present slides of chapter 3 - Give examples - Answer
questions. - Blended learning. )
Stu: - Thảo luận các câu hỏi trên lớp. - Cùng GV thực
hiện các bước hoạch định tài chính. - Xem video - Làm
bài tập trên BkeL. 
(- Discuss questions at the class - Together with the
lecturer to do the financial planning. - Watch video on
BKeL. - Do homework on BkeL. )
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

5-6 Chương 4: Giá trị theo thời gian của tiền tệ
 - Một số khái niệm

 - Giá trị tương đương của dòng tiền 
 - Lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực. Chuyển đổi lãi suất.

 - Lập biểu trả nợ
 Tài liệu [1], Chương 5, 6

 
(Chapter 4: Time value of money

 - Some concepts
 - The equivalent value of the cash flow

 - Nominal interest rate, real interest rate. Conversion of
interest rate

 - Building repayment plan.
 Reading [1], Chapter 5, 6

 )

L.O.2 [ A.O.1.4 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Trình bày các slide chương 4 - Hướng dẫn cách
hoạch định tài chính thông qua ví dụ - Trả lời câu hỏi -
Làm video - Tương tác với sinh viên qua BKeL 
(- Present slides of chapter 4 - Give examples - Answer
questions. - Blended learning )
Stu: - Đặt câu hỏi - Trả lời câu hỏi. - Xem video - Làm bài
tập trên BKeL 
(- Make questions - Discuss. - Watch video on BKeL. - Do
homework on BkeL. )

4 Chương 5: Định giá trái phiếu
 - Mô hình định giá cơ bản 

 - Định giá trái phiếu
 - Lạm phát, Lãi suất và Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất

 Tài liệu [1], Chương 7
 

(Chapter 5: Bond valuation 
 - Basic valuation method

 - Valuate the bond)
 - Inflation, interest rate and the term structure of interest rate

 Reading [1], Chapter 7
 )

L.O.2 [ A.O.1.5 , A.O.3 ]
Lec: - Trình bày các slide chương 5 - Đặt câu hỏi - Cho ví
dụ - Làm video - Tương tác với sinh viên qua BKeL 
(- Present slides of chapter 5 - Give examples - Answer
questions. - Blended learning )
Stu: - Đặt câu hỏi - Trả lời câu hỏi. - Xem video - Làm bài
tập trên BkeL 
(-Make questions - Answer questions. - Watch video on
BKeL. - Do homework on BkeL. )

8 Sửa bài tập 
 (các bài tập điển hình trong các chương 2, 3, 4,5)

 
(Correct the homeworks (some of the typical homeworks in
the chapter 2, 3, 4, 5))

L []
Lec: - Gọi ngẫu nhiên sinh viên của các nhóm lên sửa bài
tập. - Hướng dẫn sửa bài tập trên lớp. - Nhắc lại nội dung
thi giữa kỳ và cách thi. 
(- Random call the student of each team to solve the
homework. - Instruct to correct the homework at the class.
- Remind contents of the mid-term exam. )
Stu: - Lên sửa bài tập theo sự chỉ định của GV. 
(- Go to the blackboard to do the homework as requested
by the lecturer.)

9 Chương 6: Định giá cổ phiếu
 - Dòng tiền nhà đầu tư cổ phiếu

 - Các mô hình Định giá chiết khấu dòng cổ tức
 - Các vấn đề thảo luận trong trường hợp cổ phiếu không chi

trả cổ tức
 Tài liệu [1], Chương 8

 
(Chapter 6: Stock Valuation

 - Cash flow of stock investor.
 - Dividend discount model.

 - Issues need to be discussed in case the stocks don’t have the
dividend.

 Reading [1], Chapter 8
 )

L.O.2 [ A.O.1.6 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Trình bày các slide chương 6. - Đặt câu hỏi. - Cho
ví dụ. - Làm video. - Tương tác với sinh viên qua BKeL. 
(- Present slides of chapter 6. - Give examples. - Answer
questions. - Blended learning. )
Stu: - Đặt câu hỏi. - Trả lời câu hỏi. - Xem video. - Làm
bài tập trên BKeL. 
(- Make questions. - Answer questions. - Watch video on
BKeL. - Do homework on BkeL. )
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10 Chương 7: Rủi ro và lợi nhuận
 - Khái niệm

 - Rủi ro của tài sản
 - Lý thuyết về tập đầu tư

 - Mô hình CAPM 
 Tài liệu [1], Chương 13

 
(Chapter 7: Risk and return

 - Concept
 - Risk of the asset

 - The theory of an investment porfolio
 - CAPM model 

 Reading [1], Chapter 13
 )

L.O.3 [ A.O.1.7 , A.O.2 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày các slide chương 7. - Đặt câu hỏi. - Cho
ví dụ. - Làm video. - Tương tác với sinh viên qua BKeL. 
(- Present slides of chapter 7. - Give examples. - Answer
questions. - Blended learning. )
Stu: - Đặt câu hỏi. - Trả lời câu hỏi. - Xem video. - Làm
bài tập trên BKeL. 
(- Make questions. - Answer questions. - Watch video on
BKeL. - Do homework on BkeL. )

11-12 Chương 8: Đánh giá dự án đầu tư
 - Các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư (NPV, IRR, PBP, PI)

 - Ước lượng dòng tiền dự án
 Tài liệu [1], Chương 9, 10

 
(Chapter 8: Evaluate investment project

 - The standards of evaluating the investment project (NPV,
IRR, PBP, PI)

 - Estimate the cash flow of the project
 Reading [1], Chapter 9, 10

 )

L.O.3 [ A.O.1.8 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày các slide chương 8. - Đặt câu hỏi. - Cho
ví dụ. - Làm video. - Tương tác với sinh viên qua BKeL. 
(- Present slides of chapter 8. - Give examples. - Answer
questions. - Blended learning. )
Stu: - Đặt câu hỏi. - Trả lời câu hỏi. - Xem video. - Làm
bài tập trên BKeL. 
(- Make questions. - Answer questions. - Watch video on
BKeL. - Do homework on BkeL. )

13-14 Chương 9: Giá sử dụng vốn và Quyết định cấu trúc nguồn
vốn
- Chi phí sử dụng vốn trung bình có trọng số (WACC)

 - Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đối với rủi ro, khả năng sinh
lợi, giá trị công ty

 Tài liệu [1], Chương 15, 17
 

(Chapter 9: Cost of capital and capital structure decision
 - Weighted Average Cost of Capital

 - Influence of capital structure toward risk, profitability,
corporate value

 Reading [1], Chapter 15, 17
 )

L.O.4 [ A.O.1.9 , A.O.2 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày các slide chương 9. - Đặt câu hỏi. - Cho
ví dụ. 
(- Present slides of chapter 9. - Give examples. - Answer
questions. - Blended learning. )
Stu: - Đặt câu hỏi. - Trả lời câu hỏi. - Thảo luận. - Xem
video. - Làm bài tập trên BKeL. 
(- Make questions. - Answer questions. - Watch video on
BKeL. - Do homework on BkeL. )

15 Sửa bài tập 
 (các bài tập điển hình trong các chương 6, 7, 8,9)

 
(Correct the homework (some of the typical homeworks in the
chapter 7, 8, 9))

L []
Lec: - Gọi ngẫu nhiên sinh viên của các nhóm lên sửa bài
tập. - Hướng dẫn sửa bài tập trên lớp. - Nhắc lại nội dung
thi cuói kỳ và cách thi. 
(- Random call the student of each team to solve the
homework. - Instruct to correct the homework at the class.
- Remind contents of the final exam and how to do the
exam. )
Stu: - Lên sửa bài tập theo sự chỉ định của GV. - Nộp bài
tập nhóm. 
(- Go to the blackboard to do the homework as requested
by lecturer. - Submit the team project. )

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) 

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): 20191 

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.IM2033.1.1 
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --
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