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Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information) 

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Hệ thống tài chính 

  Course title: Financial System 

- Mã học phần (Course ID): IM3009 
- 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) 73.5

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 150 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)

20%

Thí nghiệm 
 (Labs/Practices)

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

30%

Kiểm tra 
 (Midterm Exam)

--
 (--)

-- phút (minutes)

Thi 
 (Final Exam)

50% Trắc nghiệm và tự luận
 (MCQ & Constructed response)

90 phút (minutes)

Tổng cộng 
 (Total)

100%

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites) 
HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần 
 (Course ID)

Tên học phần 
 (Course title)

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

IM1009 Kinh tế học vĩ mô 
Macroeconomics

TQ

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

● Kiến thức giáo dục đại cương (General education) 
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● 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) Khoa Quản Lý Công Nghiệp

Điện thoại (Phone number) 02838650460

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-
charge)

Nguyễn Thu Hiền
 

E-mail nthuhien@hcmut.edu.vn
 

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống tài chính bao gồm thị trường tài chính (thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường trái
phiếu, cổ phiếu). Bên cạnh đó môn học cung cấp kiến thức về quản trị công ty, mâu thuẫn lợi ích, bảo vệ quyền lợi cổ đông, vai trò và trách nhiệm hội đồng quản
trị.

This course provides students with basic knowledge of the financial system including financial markets (money market, capital market, bond market, stock
market). In addition, the course provides knowledge on corporate governance, conflicts of interest, shareholder protection, and board roles and
responsibilities.

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

Bài giảng và các tài liệu đọc thêm được cập nhật hàng tuần theo tiến độ học tập, và có thể được tải xuống từ hệ thống BKEL (http://e-
learning.hcmut.edu.vn/). Ngoài ra, sinh viên cần tự học tìm hiểu sâu hơn thông qua các tài liệu sau: 

 
Tài liệu chính/ Main Textbooks:

[1] Mishkin and Eakins (2015). Financial Markets and Institutions, 8th edition. Pearson.

[2] Madura (2018). Financial Markets and Institutions, 12th edition. Cengage.

[3] IFC, SSC. Corporate Governance Manual. Cẩm nang Quản trị công ty (2010), Ấn bản cho thị trường Việt Nam.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/toolkits+and+manuals/ifc+corporate+governance+manual

 

Tài liệu tham khảo / Reference books:

[4] Larcker and Tayan (2016). Corporate Governance Matters, 2th edition. Pearson.

Lecture slides and readings will be uploaded on BkeL system weekly with the teaching schedule, and they could be downloaded from the system (http://e-
learning.hcmut.edu.vn/). In addition, students should conduct self-study and learn by the following documents:

Main Textbooks:

[1] Mishkin and Eakins (2015). Financial Markets and Institutions, 8th edition. Pearson.

[2] Madura (2018). Financial Markets and Institutions, 12th edition. Cengage.

[3] IFC, SSC. Corporate Governance Manual. Cẩm nang Quản trị công ty (2010), Ấn bản cho thị trường Việt Nam.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/toolkits+and+manuals/ifc+corporate+governance+manual

 

Reference books:

[4] Larcker and Tayan (2016). Corporate Governance Matters, 2th edition. Pearson.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes) 

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)
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Môn học nhằm giúp sinh viên hiểu về vai trò và hoạt động của hệ thống tài chính và các định chế tài chính trong việc luân chuyển vốn trong nền kinh tế.
Bên cạnh đó môn học giúp sinh viên hiểu được những vấn đề cốt lõi trong đầu tư, huy động vốn thông qua giải quyết những mâu thuẫn lợi ích giữa cổ

đông và ban điều hành, từ đó có các phương cách kiểm soát rủi ro thông qua nâng cao quản trị công ty và vai trò hội đồng quản trị.

This course aims to help the students to understand the role and the operations of financial markets and financial institutions in moving funds in the economy.
In addition, the course helps students understand the core issues in investment and capital raising through resolving conflicts of interest between shareholders
and management, thereby developing ways to control risks through improving corporate governance and roles and responsibilities of the board of directors.

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

L.O.1 - Giải thích và áp dụng nguyên tắc cơ bản của thị trường tài chính 
            (Explain and apply fundamentals of financial markets)
L.O.2 - Phân tích vấn đề kiểm soát rủi ro trong thị trường tài chính 
            (Analyze risk management in financial markets)
L.O.3 - Phân tích các vấn đề về Quản trị công ty, Quyền cổ đông, Trách nhiệm HĐQT, Giải quyết xung đột lợi ích trong đầu tư 
            (Analyze issues relating to Corporate Governance, Shareholders rights, Roles and responsibilities of the Board of directors, Manage conflicts of interest
in investment)
L.O.4 - Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả 
            (Communicate and work in team effectively)
L.O.5 - Nhận diện các vấn đề đạo đức trong hệ thống tài chính và các định chế tài chính 
            (Identify ethical issues in Financial system and institutions)

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)

1 Phương pháp học tập tích hợp 
(Blended learning)

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 assignment) Bài tập cá nhân (Individual assignment)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework ) A.O.1.1 - Bài tập cá nhân 1 (Individual assignment 1) Bài tập cá nhân 1 (Individual assignment 1)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework ) A.O.1.2 - Bài tập cá nhân 2 (Individual assignment 2) Bài tập cá nhân 2 (Individual assignment 2)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework ) A.O.1.3 - Bài tập cá nhân 3 (Individual assignment 3) Bài tập cá nhân 3 (Individual assignment 3)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework ) A.O.1.4 - Bài tập cá nhân 4 (Individual assignment 4) Bài tập cá nhân 4 (Individual assignment 4)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework ) A.O.1.5 - Bài tập cá nhân 5 (Individual assignment 5) Bài tập cá nhân 5 (Individual assignment 5)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework ) A.O.1.6 - Bài tập cá nhân 6 (Individual assignment 6) Bài tập cá nhân 6 (Individual assignment 6)

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

EXM-Thi cuối kỳ (Final exam ) A.O.3 - 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-Giải thích và áp dụng nguyên tắc cơ bản của thị trường tài chính
(Explain and apply fundamentals of financial markets)

A.O.1.2-Bài tập cá nhân 2 (Individual assignment 2) 
 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 
L.O.1-Giải thích và áp dụng nguyên tắc cơ bản của thị trường tài chính
(Explain and apply fundamentals of financial markets)

A.O.1.1-Bài tập cá nhân 1 (Individual assignment 1) 
 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 
L.O.2-Phân tích vấn đề kiểm soát rủi ro trong thị trường tài chính (Analyze risk
management in financial markets)

A.O.1.3-Bài tập cá nhân 3 (Individual assignment 3) 
 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 
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Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.3-Phân tích các vấn đề về Quản trị công ty, Quyền cổ đông, Trách nhiệm
HĐQT, Giải quyết xung đột lợi ích trong đầu tư (Analyze issues relating to
Corporate Governance, Shareholders rights, Roles and responsibilities of the
Board of directors, Manage conflicts of interest in investment)

A.O.1.4-Bài tập cá nhân 4 (Individual assignment 4) 
 A.O.2-Bài tập nhóm (Group project) 

 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 
 

L.O.4-Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả (Communicate and work in team
effectively)

A.O.1.5-Bài tập cá nhân 5 (Individual assignment 5) 
 A.O.1.6-Bài tập cá nhân 6 (Individual assignment 6) 
 A.O.2-Bài tập nhóm (Group project) 

 
L.O.5-Nhận diện các vấn đề đạo đức trong hệ thống tài chính và các định chế
tài chính (Identify ethical issues in Financial system and institutions)

A.O.2-Bài tập nhóm (Group project) 
 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Sinh viên cần đọc các tài liệu trên BKEL trước mỗi buổi học. Sinh viên lưu ý tải về, in ra và đem các tài liệu đến lớp học để theo dõi và ghi chép, chú giải
cho bài giảng. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, gồm ba thành phần: điểm quá trình (20%), điểm bài tập lớn (30%) và
điểm thi cuối kỳ (50%).

+ Quá trình:

Kiểm tra tại lớp : 20%

+ Bài tập lớn

Bài tập lớn (nhóm) : 30%

+ Thi:

Thi cuối kỳ : 50%

Điều kiện dự thi:

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần kiểm tra tại lớp và trình bày bài tập nhóm). Ngoài ra, sinh viên phải hoàn
thành tất cả bài tập lớn đúng hạn. Đây là những điều kiện cần để sinh viên dự thi cuối kỳ và đạt môn học này.

Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài tập. Nộp muộn sẽ không được chấp nhận nếu không có lý do chính đáng được giảng viên phê duyệt trước ngày đến
hạn. Bài tập nộp trễ sẽ bị trừ 1 điểm cho mỗi ngày nộp trễ.

Students should read the course materials that are weekly posted into BKEL system before each class. Students are also expected to download, print out and
bring the materials to class for taking notes. The final grade is assessed throughout the course, including three parts: assessment during the couse (20%),
assignment (30%) and final exam (50%)

+ Assessment during the couse:

In-class test : 20%

+ Assignment

Group project : 30%

+ Exam

Final exam : 50%

Final exam eligibility criteria:

Students are required to attend at least 70% of class time (number of in-class tests and group presentations). Students must also complete all the group project
tasks on time. These are necessary criteria for students to attend the final exam and pass this course.
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Students need to respect the deadlines of assignments. Late submission will not be accepted without a sufficient reason approved by the instructor prior to the
due date. Late submissions will result in the deduction of 1 points for each day late.

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)

Chương
1

Giới thiệu
 - Thông tin giáo viên

 - Yêu cầu môn học
 - Cách thức dạy và học

 
Chương 1: Tổng quan về hệ thống tài chính

 - Chức năng và cấu trúc của thị trường tài chính
 

Tài liệu: [1] Chapter 1, 2
 

(Introduction
 - Instructor’s information

 - Course requirements
 - Learning and teaching method

 

Chapter 1: Overview of the Financial System
 Function & Structure of financial markets

 
Reading: [1] Chapter 1, 2

 
)

L.O.1 [ A.O.1.1 , A.O.3 ]
Lec: - Tự giới thiệu - Giới thiệu đề cương môn học - Giải thích các hoạt
động nhóm và cá nhân - Trình bày các nội dung chính của chương 1 -
Nêu câu hỏi - Đưa ra gợi ý thảo luận - Phân bổ bài tập nhóm 
(- Self-introduce - Introduce the course syllabus - Explain individual
and group activities - Present the main contents of the chapter 1 - Video
for topics - Ask questions - Give some discussion hints - Assign GPJ for
student groups)
Stu: - Thảo luận các yêu cầu về môn học - Thành lập nhóm - Nộp danh
sách nhóm - Nghe giảng - Đặt câu hỏi - Thảo luận nhóm 
(- Discuss subject’s requirements - Form groups - Submit group list -
Listen to lectures - Make questions - Do group discussion)

Chương
2

Chương 2: Các nguyên tắc cơ bản của thị trường tài chính
 - Khái niệm lãi suất và vai trò của lãi suất?

 - Định giá trong đầu tư
 - Cấu trúc kỳ hạn và rủi ro ảnh hưởng như thế nào lên lãi suất?

 
Tài liệu: [1] Chapter 3, 4, 5 
(Chapter 2: Fundamentals of financial markets

 - What do interest rates mean and what is their role in valuation?
 Investment Valuation 

 - How do risk and term structure affect interest rates?

Reading: [1] Chapter 3, 4, 5)

L.O.1 [ A.O.1.2 , A.O.3 ]
Lec: - Present the main contents of the chapter - Video for topics - Ask
questions - Assign small exercises for students to discuss and practice -
Present the main contents of the chapter - Ask questions - Give some
discussion hints - Present the main contents of the chapter - Ask
questions - Assign small exercises for students to discuss and practice -
Trình bày các nội dung chính của chương - Video về nội dung các chủ
đề - Nêu câu hỏi - Phân bổ bài tập nhỏ để sinh viên thảo luận, luyện tập
- Trình bày các nội dung chính của chương - Nêu câu hỏi - Đưa ra gợi ý
thảo luận - Trình bày các nội dung chính của chương - Nêu câu hỏi -
Phân bổ bài tập nhỏ để sinh viên thảo luận, luyện tập 
(- Present the main contents of the chapter - Video for topics - Ask
questions - Assign small exercises for students to discuss and practice -
Present the main contents of the chapter - Ask questions - Give some
discussion hints - Present the main contents of the chapter - Ask
questions - Assign small exercises for students to discuss and practice )
Stu: - Nghe giảng - Đặt câu hỏi - Thảo luận và thực hành bài tập/tình
huống - Tham quan NHTM và đúc kết các quan sát - Nghe giảng - Đặt
câu hỏi - Thảo luận nhóm - Nghe giảng - Đặt câu hỏi - Thảo luận và
thực hành bài tập/tình huống 
(- Listen to lectures - Make questions - Discuss and practice
exercises/cases - Visit commercial banks for practical observations -
Listen to lectures - Make questions - Do group discussion - Listen to
lectures - Make questions - Discuss and practice exercises/cases )

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.1.3 ]
Lec: - Trình bày các nội dung chính của chương - Nêu câu hỏi - Phân
bổ bài tập nhỏ để sinh viên thảo luận, luyện tập 
(- Present the main contents of the chapter - Ask questions - Assign
small exercises for students to discuss and practice )
Stu: - Nghe giảng - Đặt câu hỏi - Thảo luận và thực hành bài tập/tình
huống - Tham quan NHTM và đúc kết các quan sát 
(- Listen to lectures - Make questions - Discuss and practice
exercises/cases - Visit commercial banks for practical observations )
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Chương
3

Chương 3: Mâu thuẫn lợi ích,
 Bất cân xứng thông tin trong tài chính

 Vì sao cần Quản trị công ty
 - 

 
Tài liệu: [3] Chapter 1,2 
(Chapter 3: Conflict of interest

 Information asymmetry in finance
 Why Corporate Governance?

 
Reading: [3] Chapter 1,2

 )

L.O.3 [ A.O.1.4 , A.O.3 ]
Lec: - Trình bày các nội dung chính của chương - Video về nội dung các
chủ đề - Nêu câu hỏi - Đưa ra gợi ý thảo luận 
(- Present the main content of the chapter - Videos about the content of
the topics - Ask questions - Make suggestions for discussion - Present
the main contents of the chapter - Ask questions - Assign small exercises
for students to discuss and practice )
Stu: - Nghe giảng - Đặt câu hỏi - Thảo luận nhóm 
(- Listen to lectures - Make a question - Discussion groups )

Chương
4

Chương 4: Khung quản trị công ty
 Khung quản trị công ty bên ngoài, bên trong

 
Tài liệu: [3] Chapter 1,2

 
(Chapter 4: Corporate Governance 

 External and internal mechanisms of corporate governance 
 

Reading: [3] Chapter 1,2
 )

L.O.3 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Tóm lược các nội dung chính của chương - Giới thiệu diễn biến
lớp học - Video về nội dung các chủ đề - Nêu câu hỏi - Đưa ra gợi ý
thảo luận 
(- Summary of the main content of the chapter - Lead class discussions -
Videos about the content of the topics - Ask questions - Make
suggestions for discussion )
Stu: Buổi thứ nhất của Chương 4: - Trình bày nội dung chương - Lắng
nghe góp ý của giáo viên Buổi thứ hai của Chương 4: - Trình bày Tình
huống thực tế - Tổ chức thảo luận nhóm - Kết luận bài học kinh nghiệm
(The first session of Chapter 4: - Presenting the content of the chapter -
Listen to the teacher's suggestions Second session of Chapter 4: -
Presenting Real Situations - Organize group discussion - Conclusion of
lessons learned )

Chương
5

Chương 5: Nhà đầu tư, Quyền cổ đông
 

Tài liệu: [3] Chapter 7 
(Chapter 5: Investors, Shareholder Rights

 
Reading: [3] Chapter 7

 )

L.O.5 [ A.O.3 , A.O.2 ]
Lec: - Nêu câu hỏi - Đưa ra gợi ý thảo luận 
(- Ask a question - Make suggestions for discussion)
Stu: - Tổ chức thảo luận nhóm - Kết luận bài học kinh nghiệm 
(- Presenting Real Situations - Organize group discussion - Conclusion
of lessons learned )

L.O.3 [ A.O.3 , A.O.2 ]
Lec: - Tóm lược các nội dung chính của chương - Giới thiệu diễn
biến lớp học - Video về nội dung các chủ đề - Nêu câu hỏi - Đưa ra
gợi ý thảo luận 
(- Summary of the main content of the chapter - Lead class
discussions - Videos about the content of the topics - Ask questions -
Make suggestions for discussion )
Stu: Buổi thứ nhất của Chương 5: - Trình bày nội dung chương -
Lắng nghe góp ý của giáo viên Buổi thứ hai của Chương 5: - Trình
bày Tình huống thực tế - Tổ chức thảo luận nhóm - Kết luận bài học
kinh nghiệm 
(The first session of Chapter 5: - Presenting the content of the
chapter - Listen to the teacher's suggestions Second session of
Chapter 5: - Presenting Real Situations - Organize group discussion
- Conclusion of lessons learned)

L.O.4 [ A.O.1.5 , A.O.2 ]
Lec: - Trình bày các nội dung chính của chương - Video về nội dung
các chủ đề - Nêu câu hỏi - Nghe, phản hồi và đánh giá trình bày
nhóm 
(- Present the main contents of the chapter - Video for topics - Ask
questions - Listen to, give feedback and evaluate group presentations
- Present the main contents of the chapter - Ask questions - Listen to,
give feedback and evaluate group presentations )
Stu: - Nghe giảng - Đặt câu hỏi - Trình bày bài tập nhóm 
(- Listen to lectures - Make questions - Make group assignment
presentation - Listen to lectures - Make questions - Make group
assignment presentation )
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Chương
6

Chương 6: Vai trò trách nhiệm Hội đồng quản trị
 

Tài liệu: [3] Chapter 4,5
 

(Chapter 6: Roles and responsibilities of the Board of Directors
 

Reading: [3] Chapter 4,5
 )

L.O.3 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Tóm lược các nội dung chính của chương - Giới thiệu diễn biến
lớp học - Video về nội dung các chủ đề - Nêu câu hỏi - Đưa ra gợi ý
thảo luận 
(- Summary of the main content of the chapter - Lead class discussions -
Videos about the content of the topics - Ask questions - Make
suggestions for discussion )
Stu: Buổi thứ nhất của Chương 6: - Trình bày nội dung chương - Lắng
nghe góp ý của giáo viên Buổi thứ hai của Chương 6: - Trình bày Tình
huống thực tế - Tổ chức thảo luận nhóm - Kết luận bài học kinh nghiệm
(The first session of Chapter 6: - Presenting the content of the chapter -
Listen to the teacher's suggestions Second session of Chapter 6: -
Presenting Real Situations - Organize group discussion - - Conclusion
of lessons learned )

L.O.4 [ A.O.2 , A.O.1.5 ]
Lec: - Đặt câu hỏi - Gợi ý thảo luận 
(- Ask questions - Make suggestions for discussion )
Stu: - Tổ chức thảo luận nhóm - Rút ra bài học kinh nghiệm 
(- Organize group discussion - Conclusion of lessons learned )

L.O.5 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Đặt câu hỏi - Tổ chức thảo luận 
(- Ask questions - Make suggestions for discussion )
Stu: - Tổ chức thảo luận nhóm - Rút bài học kinh nghiệm 
(- Organize group discussion - Conclusion of lessons learned )

Chương
7

Chương 7: Xử lý Giao dịch trọng yếu, Giao dịch bên liên quan
 

Tài liệu: [3] Chapter 12
 

(Chapter 7: Handling Material Transactions, Related Party
Transactions

 
Reading: [3] Chapter 12

 )

L.O.3 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Tóm lược các nội dung chính của chương - Giới thiệu diễn biến
lớp học - Video về nội dung các chủ đề - Nêu câu hỏi - Đưa ra gợi ý
thảo luận 
(- Summary of the main content of the chapter - Lead class discussions -
Videos about the content of the topics - Ask questions - Make
suggestions for discussion )
Stu: Buổi thứ nhất của Chương 7: - Trình bày nội dung chương - Lắng
nghe góp ý của giáo viên Buổi thứ hai của Chương 7: - Trình bày Tình
huống thực tế - Tổ chức thảo luận nhóm - Kết luận bài học kinh nghiệm
(The first session of Chapter 7: - Presenting the content of the chapter -
Listen to the teacher's suggestions Second session of Chapter 7: -
Presenting Real Situations - Organize group discussion - Conclusion of
lessons learned )

L.O.4 [ A.O.2 , A.O.1.6 ]
Lec: - Đặt câu hỏi - Gợi ý thảo luận nhóm 
(Ask questions - Make suggestions for discussion )
Stu: - Tổ chức thảo luận nhóm - Rút bài học kinh nghiệm 
(- Organize group discussion - Lessons learnt)

L.O.5 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Đặt câu hỏi - Gợi ý thảo luận nhóm 
(- Ask questions - Make suggestion for discussions)
Stu: - Tổ chức thảo luận nhóm - Rút bài học kinh nghiệm 
(- Organize group discussion - Lessons learnt)

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.IM3009.1.1 
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2022
HCM City, August 13 2022

TRƯỞNG KHOA CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Dean) (Head of Department) (Lecturer in-charge)
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