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ĐỀ DẪN HỘI THẢO 

 Tại các trường Đại học nói chung và trường Đại học Kinh tế Nghệ An nói 

riêng đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bằng nhiều biện 

pháp, nhằm đào tạo ra những sinh viên có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng 

nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Để đạt được mục tiêu đó tất yếu phải nâng cao 

chất lượng dạy và học, tức là phải đổi mới phương pháp dạy và học cho từng 

học phần cụ thể theo hướng lấy người học làm trung tâm, đây là một đòi hỏi tất 

yếu trong quá trình tồn tại và phát triển của bất kỳ cơ sở đào tạo nào.  

Nguyên lý kế toán là nhập môn của ngành Kế toán. Đây là học phần 

cung cấp những kiến thức ban đầu về kế toán cho người học, là nền tảng của 

chương trình đào tạo khối ngành kinh tế nói chung và là học phần  cơ sở cho 

chuyên ngành Kế toán nói riêng.  Đây là học phần cung cấp các kiến thức cơ bản 

nhất về tính chất, nguyên tắc chung của kế toán, cách hạch toán các giao dịch  

kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến các phần hành kế toán từ cơ bản đến 

phức tạp trong doanh nghiệp. Nói cách khác, nếu xem nghề kế toán là một loại 

ngôn ngữ viết thì Nguyên lý kế toán sẽ là bảng chữ cái. Do đó, nếu bị mất căn 

bản ngay từ học phần này thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi học những học phần 

tiếp theo. Thông thường, chúng ta hay cảm thấy bỡ ngỡ khi tiếp xúc một vấn đề 

mới, vì vậy có rất nhiều Sinh viên gặp khó khăn khi học học phần Nguyên lý kế 

toán, và cũng vì vậy giảng dạy học phần này cũng là một thách thức đối với các 

giảng viên. Hướng tiếp cận hiện đại để truyền tải kiến thức, kỹ năng nền tảng 

cho người học vẫn là một tranh luận đang tiếp diễn. 

 Ðể đáp ứng được mục tiêu của Nhà trường, của nhu cầu xã hội, là đào tạo 

ra những cử nhân chuyên ngành kinh tế nói chung và ngành Kế toán nói riêng có 

chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của các nhà truyển dụng, của yêu cầu xã 

hội,  Khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức hội thảo “ Nâng cao chất lượng dạy và 

học học phần Nguyên lý kế toán” nhằm thu hút Giảng viên, sinh viên tham gia, 

chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, trang bị những phương pháp dạy và học hiện đại 

với các nội dung như sau: 
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1. Đánh giá và xác định tầm quan trọng của học phần Nguyên lý kế toán 

đối với chương trình đào tạo ngành kinh tế và kế toán. 

2. Trao đổi về phương pháp để học tốt học phần Nguyên lý kế toán. 

3. Chia sẻ phương pháp giảng dạy tích cực để nâng cao chất lượng dạy 

học phần Nguyên lý kế toán. 

 Sau một  thời gian triển khai thực hiện nghiêm túc của  Ban  tổ chức, sự 

cố gắng của các thành viên và khách mời, hôm nay được sự nhất trí của Đảng 

ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Khoa Kế toán – Kiểm toán 

tổ chức buổi hội thảo với mong muốn tìm ra được nguyên nhân và đề xuất các 

giải pháp giúp cho giảng viên và sinh viên có thêm các kinh nghiệm về phương 

pháp giảng dạy và học học phần này cũng như các kỹ năng khác. 

 Ban tổ chức hội thảo Kính mong các quý vị, các giảng viên và sinh viên 

đến tham dự hội thảo tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận, trao đổi để hội thảo có 

ý nghĩa thiết thực và đạt được mục tiêu đề ra. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ 

KẾ TOÁN CHO SINH VIÊN KHỐI KINH TẾ 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

ThS. Nguyễn Thị An 

Bộ môn Kiểm toán  

Khoa Kế toán – Kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đào tạo gắn với thực tiễn là một xu thế được các trường Đại học, Cao 

đẳng lựa chọn thực hiện trong thời gian qua. Việc rút ngắn khoảng cách giữa lý 

thuyết và thực tiễn là một tất yếu. Nhận thức được điều đó, hàng năm, tại trường 

Đại học kinh tế Nghệ An, nội dung học phần Nguyên lý Kế toán luôn được cập 

nhật kịp thời, phù hợp với Luật kế toán, Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán, các 

thông lệ kế toán quốc tế.  

Kiến thức, kỹ năng mà sinh viên có được sau học phần Nguyên lý kế toán 

là nền tảng vững chắc để sinh viên có thể học tốt các học phần chuyên ngành, 

cũng như giúp sinh viên có được sự tự tin sau khi ra trường làm việc tại các đơn 

vị. Chính vì vậy, ban Chủ nhiệm Khoa Kế toán – Kiểm toán nói chung và Bộ 

môn Kiểm toán nói riêng luôn chú trọng tìm kiếm các phương pháp nâng cao 

hiệu quả giờ dạy và học Học phần Nguyên lý kế toán cho sinh viên khối kinh tế.  

II. NỘI DUNG 

1. Đánh giá những thuận lợi về dạy và học học phần Nguyên lý kế toán 

Học phần Nguyên lý kế toán là học phần cơ sở ngành, giới thiệu nội dung 

cơ bản, các khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của kế toán cũng như các phương 

pháp kế toán trong đơn vị.  

Học phần Nguyên lý kế toán bao gồm 9 chương: 

- Chương 1: Tổng quan chung về kế toán. 

- Chương 2: Hệ thống pháp lý kế toán. 

- Chương 3: Phương pháp chứng từ kế toán. 

- Chương 4: Phương pháp tài khoản kế toán. 

- Chương 5: Phương pháp tính giá và kiểm kê tài sản. 
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- Chương 6: Phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán. 

- Chương 7: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp. 

- Chương 8: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán. 

- Chương 9: Tổ chức công tác kế toán.  

Có thể thấy rằng học phần Nguyên lý kế toán bao quát toàn bộ nội dung 

tổng quan của toàn bộ kiến thức chuyên ngành. Đây là học phần đầu tiên đưa 

sinh viên tiếp cận với ngành kế toán, hình dung được công việc về nghề. Học 

phần hướng dẫn sinh viên đọc các nội dung các giao dịch kinh tế của đơn vị 

thành ngôn ngữ của kế toán - ngôn ngữ “Nợ - Có”. Thông qua học phần, sinh 

viên tiếp cận với hệ thống pháp lý kế toán Việt Nam, biết được các cơ quan Nhà 

nước quản lý, ban hành văn bản pháp lý về kế toán.  

Giáo trình Nguyên lý kế toán đang được sử dụng giảng dạy tại trường Đại 

học kinh tế Nghệ An hoàn toàn phù hợp với mục tiêu và chuẩn đầu ra của 

ngành. Đề cương chi tiết của học phần được Bộ môn thảo luận thống nhất và 

phân bổ nội dung phù hợp với số tiết của 15 tuần học trên lớp và thời gian sinh 

viên tự nghiên cứu. Bộ bài tập được thiết kế theo nội dung phù hợp với từng 

chương lý thuyết và có số lượng bài đa dạng. Ngoài ra, trong quá trình giảng 

dạy, các giảng viên còn có nhiều hoạt động kiểm tra đánh giá và bổ túc thêm 

nhiều bài tập gắn với thực tế để làm phong phú nội dung bài giảng, giúp sinh 

viên ghi nhớ được kiến thức. Bên cạnh đó, năm học 2020-2021 Bộ môn Kiểm 

toán đã hoàn thành ngân hàng đề học phần Nguyên lý kế toán với kết cấu, lượng 

kiến thức hợp lý và vẫn có thể phân loại được mức độ của người học.  

Bộ môn thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận, học thuật, sinh hoạt cấp 

bộ môn để các giảng viên trực giảng trình bày những khó khăn gặp phải trong 

quá trình giảng dạy học phần Nguyên lý kế toán. Thông qua đó, giảng viên cũng 

chia sẻ những kinh nghiệm hoặc cùng trao đổi để thống nhất thử nghiệm một 

phương pháp giảng dạy mới đồng loạt ở tất cả các lớp để đánh giá sự hiệu quả 

của phương pháp. Dự giờ tiết giảng cũng là một cơ hội để giảng viên giảng dạy 

học phần Nguyên lý kế toán thể hiện hết được kỹ năng cũng như những phương 

pháp, kỹ thuật giảng dạy tích cực. Và dự giờ tiết giảng không chỉ để đánh giá về 
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giáo viên trực giảng mà là nơi để các giảng viên học hỏi lẫn nhau, đặc biệt là 

trong thời kỳ phát triển 4.0. 

Sinh viên học học phần Nguyên lý kế toán ở các lớp được giảng viên 

giảng dạy trên một bài giảng thống nhất chung của Bộ môn. Bài giảng chung 

được Bộ môn thường xuyên cập nhật và chỉnh sửa để phù hợp với sự thay đổi 

của các chính sách kế toán, thuế, bảo hiểm xã hội… Chính vì vậy việc chênh 

lệch kiến thức giữa các lớp được giảng dạy bởi các giảng viên khác nhau hầu 

như không xẩy ra. Bài giảng được thiết kế đẹp, rõ ràng, đảm bảo các thông tin 

cần thiết, kết hợp với sự nhiệt tình, vận dụng các kỹ thuật giảng dạy tích cực của 

giảng viên và bộ bài tập gắn liền với thực tế đang thu hút được sự chú ý của sinh 

viên.  

Sự nỗ lực từ phía giảng viên, sự nghiêm túc và cố gắng từ phía sinh viên 

khi đã thấy được tầm quan trọng của môn học quyết định đến nghề nghiệp, đã và 

đang đem lại những giờ giảng học phần Nguyên lý kế toán thực sự có chất 

lượng. 

2. Một số hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả giờ dạy và học học phần 

Nguyên lý kế toán 

Với xu thế phát triển chung của Nhà trường, Chất lượng giờ giảng của các 

học phần nói chung và học phần Nguyên lý kế toán nói riêng ngày càng được 

nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề còn hạn chế làm ảnh 

hưởng đến hiệu quả giờ dạy và học học phần Nguyên lý kế toán cần được khắc 

phục.  

Thứ nhất, về phía Nhà trường. 

 Mặc dù năm học vừa qua có rất nhiều máy móc trang thiết bị được đầu tư, 

mua sắm mới, tuy nhiên có một số máy chiếu đã cũ, bóng máy chiếu đã cũ và 

già dẫn đến khi hiển thị hình ảnh thì bị mờ, màn ảnh đổi màu xanh, hồng; hoặc 

máy chiếu đã được thay thế bằng màn hình Smart Tivi, tuy nhiên vì màn hình 

Tivi cũng không lớn nên những sinh viên ngồi từ khoảng bàn thứ 5 là đã rất khó 

quan sát, theo dõi. Điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng bài giảng vì giảng 

viên chủ yếu sử dụng bài giảng điện tử. 

Thứ hai, về phía Bộ môn Kiểm toán 
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 - Bộ môn vẫn đang sử dụng cách đánh giá học phần truyền thống, chưa 

mạnh dạn trong việc thay đổi cách đánh giá nên chưa thực sự khuyến khích 

được tinh thần học của sinh viên và không phát huy hết được khả năng tự nghiên 

cứu và ứng dụng sủa sinh viên.  

 - Bộ môn mới chỉ giám sát và đánh giá giảng viên trực giảng sử dụng các 

kỹ thuật giảng dạy tích cực vào giảng dạy học phần thông qua việc dự giờ các 

tiết giảng. 

Thứ ba, về phía Giảng viên. 

 Việc vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực chưa được áp dụng một cách 

thường xuyên vào trong các giờ giảng. Giảng viên chưa dành nhiều thời gian 

trong việc tìm hiểu và áp dụng các ứng dụng công nghệ, thiết kế các trò chơi, bài 

tập tình huống nhằm thu hút sinh viên. Giảng viên chưa thực sự tự giác trong 

việc đăng ký dự giờ tiết giảng hoặc chủ trì buổi học thuật, hội thảo về nội dung 

nâng cao chất lượng giảng dạy mà chủ yếu thực hiện theo sự phân công của 

Khoa hoặc Bộ môn. 

Thứ tư, về phía Sinh viên. 

 - Một số sinh viên chưa nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của học 

phần và chưa có thái độ học tập đúng đắn. 

 - Hiện nay, mô hình đào tạo tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An được 

thực hiện theo “học chế tín chỉ” dẫn đến việc liên kết, trao đổi giữa các thành 

viên trong lớp học với nhau có phần hạn chế. Một số sinh viên còn tâm lý e ngại 

không dám trao đổi trực tiếp các vấn đề còn vướng mắc với các bạn cùng lớp 

cũng như với giảng viên. 

 - Kiến thức học phần hoàn toàn mới so với kiến thức phổ thông nên nhiều 

sinh viên còn bỡ ngỡ, chưa có phương pháp học tập hiệu quả. 

3. Đề xuất nâng cao hiệu quả giờ dạy và học học phần Nguyên lý kế toán 

cho sinh viên khối kinh tế 

Hiệu quả, chất lượng giờ dạy và học học phần Nguyên lý kế toán có được 

nâng cao hay không chịu ảnh hưởng lớn từ phía Nhà trường, Khoa Kế toán – 

Kiểm toán, đội ngũ Giảng viên, cũng như từ phía các em Sinh viên khối kinh tế.  

Thứ nhất, về phía Nhà trường 
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      Nâng cấp, thay thế những máy chiếu hoặc bóng máy chiếu đã mờ, đổi màu 

(nếu có), với những phòng học rộng, số lượng sinh viên đông cần thay màn hình 

Tivi lớn hơn để sinh viên có thể theo dõi rõ nét toàn bộ slide, nội dung của bài 

giảng. 

Thứ hai, về phía Bộ môn Kiểm toán 

 - Phân công giảng viên thiết kế Rubric đánh giá học phần Nguyên lý kế 

toán với các tiêu chí rõ ràng cụ thể của từng nội dung cụ thể, công khai đến sinh 

viên để tạo sự minh bạch trong cách đánh giá.  

 - Mạnh dạn thay đổi cách đánh giá để tạo sự công bằng và khích lệ được 

sinh viên. 

 - Trong đề cương chi tiết học phần Nguyên lý kế toán, Bộ môn áp dụng 

kỹ thuật giảng dạy tích cực vào từng nội dung cụ thể để tất cả các giảng viên 

trực giảng đều phải thực hiện và bộ môn xem đó là một tiêu chí để bình xét thi 

đua. 

 - Đưa ra các hình thức khuyến khích giảng viên thiết kế bài giảng có chất 

lượng, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy hoặc áp dụng các kỹ thuật giảng dạy 

tích cực có hiệu quả. 

Thứ ba, về phía Giảng viên. 

     - Cần vận dụng tốt hơn nữa các kỹ thuật dạy học tích cực trong quá trình 

giảng dạy Học phần Nguyên lý kế toán, như: kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật 

phân vai, chia nhóm, kỹ thuật làm mẫu, … 

     - Giảng viên có thể tạo nhóm facebook, zalo, messenger để sinh viên với 

sinh viên, sinh viên với giảng viên có thể trao đổi với nhau những thông tin cần 

thiết trong học phần. 

- Giảng viên nên dành nhiều thời gian và không ngại khó trong việc tìm 

kiếm, ứng dụng công nghệ trong thiết kế bài giảng, đánh giá quá trình học của 

sinh viên.  

Thứ tư, về phía Sinh viên. 

        - Cần nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của học phần Nguyên lý kế toán 

đối với việc học các học phần chuyên ngành trong các kỳ học tiếp theo, cũng 

như kiến thức, kỹ năng sau này khi ra trường làm việc tại các đơn vị. Từ đó, sẽ 

có động cơ và thái độ đúng đắn trong học tập. 
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       - Cần chủ động trong việc thu nhận kiến thức, mạnh dạn trao đổi với giảng 

viên trực giảng cũng như các sinh viên khác trong lớp về những vướng mắc của 

mình trong giờ học. 

     - Mỗi sinh viên có thể thông qua việc trao đổi, học tập kinh nghiệm của các 

bạn sinh viên trong lớp, các anh chị sinh viên khóa trước có kết quả học tập cao, 

hoặc thầy cô, … để tìm cho bản thân mình phương pháp học tập phù hợp, có 

hiệu quả. 

       -  Sinh viên tận dụng thiết bị thông minh để tìm kiếm thêm tài liệu về học 

phần, tìm hiểu thêm về ngành nghề mà mình đã chọn để không lãng phí thời 

gian trong giai đoạn học tập và rèn luyện kỹ năng mềm. 

III. KẾT LUẬN 

Việc học tốt học phần Nguyên lý kế toán là nền tảng vững chắc để các em 

sinh viên có thể học tốt hơn nữa các học phần chuyên ngành ở những học kỳ tiếp 

theo. Đồng thời, học tốt học phần Nguyên lý kế toán là cơ hội để sinh viên khối 

kinh tế củng cố kiến thức về mặt lý luận cũng như lĩnh hội kiến thức thực tiễn, 

hình thành các kỹ năng thông qua quá trình học tập, làm các bài tập, thực hành 

các tình huống thực tế để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc tại các đơn vị 

sau khi ra trường. 

Chính vì vậy, tôi hy vọng rằng với sự nỗ lực không ngừng của Nhà 

trường, Khoa Kế toán – Kiểm toán, đội ngũ Giảng viên, sự nhận thức đúng đắn 

của sinh viên, giờ dạy và học học phần Nguyên lý kế toán cho sinh viên khối 

kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An sẽ ngày càng có chất lượng và đạt 

hiệu quả cao.  

Tài liệu tham khảo 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ 

TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

ThS. Trần Thị Bích Ngọc  

 Bộ môn kế toán 

Khoa Kế toán - Kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong chương trình đào tạo ngành kế toán của khoa Kế toán - Kiểm toán 

trường đại học kinh tế Nghệ An thì môn nguyên lý kế toán là môn học cơ sở 

ngành. Đây là môn học nhập môn của ngành kế toán, cung cấp những kiến thức 

nền tảng, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về nghề kế toán cũng như nắm 

vững được các khái niệm, nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán. Tuy 

nhiên, vấn đề được đặt ra là việc chuyển từ các môn học đại cương đến môn cơ 

sở ngành sẽ khiến nhiều sinh viên bỡ ngỡ vì lượng kiến thức hoàn toàn mới dẫn 

đến chưa chủ động trong việc tiếp thu các kiến thức. Điều này sẽ gây khó khăn 

khi học các học phần chuyên ngành tiếp theo. Xuất phát từ tầm quan trọng của 

học phần nguyên lý kế toán, bài viết này nhằm xác định rõ tầm quan trọng của 

môn học, đánh giá thực trạng của sinh viên về việc vận dụng kiến thức của môn 

học này đối với những môn chuyên ngành tiếp theo để từ đó đưa ra một số giải 

pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập đối với môn học này. 

II. NỘI DUNG 

1. Tầm quan trọng của học phần Nguyên lý kế toán 

Nguyên lý kế toán là nhập môn của ngành kế toán. Đây là môn học cung 

cấp kiến thức cơ bản về kế toán cho người học, là nền tảng của chương trình đào 

tạo khối ngành kinh tế nói chung và là môn học cơ sở cho chuyên ngành kế toán 

nói riêng. Đây cũng là học phần tiên quyết của rất nhiều các môn học của sinh 

viên chuyên ngành Kế toán như Kế toán tài chính 1, Kế toán thương mại và dịch 

vụ, kế toán công. Nguyên lý kế toán đề cập tới các khái niệm và nguyên tắc kế 

toán cơ bản, đồng thời giới thiệu về chu trình kế toán và nghiên cứu chu trình kế 

toán trong một doanh nghiệp. 

https://lamketoan.edu.vn/khoa-hoc-ly-thuyet-nguyen-ly-ke-toan-doanh-nghiep.html
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Đối tượng nghiên cứu của học phần nguyên lý kế toán bao gồm: Tài sản, 

nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, kết quả. Các nội dung trọng tâm 

của môn Nguyên lý kế toán cũng xoay quanh những đối tượng nghiên cứu này. 

Từ những nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các đối tượng kế toán được ghi nhận vào 

các tài khoản kế toán, việc ghi chép này phải tuân thủ các nguyên tắc, phương 

pháp kế toán. Từ nội dung và đối tượng của môn học như vậy, đặt trong mối 

quan hệ với chuẩn đầu ra của ngành Kế toán cho thấy học phần Nguyên lý kế 

toán có vị trí rất quan trọng trong chương trình đào tạo Ngành kế toán. Điều này 

thể hiện qua những khía cạnh sau: 

Một là, học phần nguyên lý kế toán cung cấp những kiến thức nền tảng cho 

sinh viên về khái niệm, nguyên tắc kế toán trên phương diện là một môn khoa 

học và tổng quát về nghề kế toán qua đó tạo cơ sở học tập và nghiên cứu các 

môn chuyên ngành. 

Hai là, các học phần chuyên ngành thực chất là vận dụng hoặc nghiên cứu 

sâu hơn các kiến thức của môn Nguyên lý kế toán cho các đối tượng, mục đích 

khác nhau. Do đó, trong chương trình đào tạo của sinh viên khối kinh tế, đặc 

biệt là sinh viên chuyên ngành kế toán thì học phần nguyên lý kế toán là môn cơ 

sở ngành bắt buộc. Với chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán của Khoa kế 

toán kiểm toán trường đại học kinh tế Nghệ An, môn này đang là môn học tiên 

quyết của các học phần kế toán tài chính 1, Kế toán công. Cụ thể, học phần này 

góp phần quan trọng trong việc học các môn chuyên ngành trên như sau: 

- Học phần Kế toán tài chính 1: Là học phần đầu tiên trong 3 học phần kế 

toán tài chính, môn học này cung cấp những kiến thức về tổng quan tổ chức 

công tác kế toán, kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, ứng và trả trước, tài 

sản cố định, nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ. Học phần này cần những 

kiến thức cơ bản về tổ chức công tác kế toán, các phương pháp kế toán và các 

nguyên tắc kế toán được thừa nhận trong môn nguyên lý kế toán. 

- Học phần kế toán thuế: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 3 

sắc thuế thông dụng nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, 

thuế thu nhập cá nhân. Từ đó hoàn thiện việc tính toán, kê khai thuế theo đúng 
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yêu cầu của pháp luật về thuế. Rõ ràng, để thông tin cung cấp đảm bảo được tính 

tin cậy và chính xác thì thông tin phải được thu thập, xử lý, tổng hợp theo một 

cách thống nhất và có hệ thống dựa theo những quy chuẩn, nguyên tắc nhất 

định. Và đó là nhiệm vụ của học phần nguyên lý kế toán.   

Ba là, nội dung cốt lõi của các học phần chuyên ngành cũng chứa đựng 

phần lớn kiến thức phát triển từ các kiến thức của môn nguyên lý kế toán. Các 

học phần chuyên ngành kế toán với mục đích đi sâu hơn vào công tác kế toán cụ 

thể. Cho nên, các môn chuyên ngành cũng giúp sinh viên có cái nhìn sâu sắc 

hơn về công việc kế toán sau khi đã tích lũy được từ những kiến thức nền tảng 

từ học phần nguyên lý kế toán.  

2. Thực trạng về việc vận dụng kiến thức của học phần nguyên lý kế toán 

đối với những học phần chuyên ngành tiếp theo 

Dưới góc độ giảng dạy một số học phần chuyên ngành kế toán sau khi sinh 

viên đã học xong môn nguyên lý kế toán, tôi nhận thấy một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, sinh viên chưa hiểu được tầm quan trọng của môn học đối với 

các học phần chuyên ngành kế toán nên chưa có sự quan tâm đúng mức với môn 

học. Môn nguyên lý kế toán là môn cơ sở, tiền đề để học các học phần tiếp theo. 

Do đó, đối với sinh viên khối kinh tế nói chung và sinh viên ngành kế toán nói 

riêng, môn học này đặt nền móng cho các kiến thức về kế toán, quản trị, cung 

cấp những thông tin khái quát nhất về thông tin kế toán dưới góc nhìn của người 

làm kế toán và nhà quản trị. Vì vậy, đối với sinh viên khi thiếu những kiến thức 

cơ bản sẽ dẫn đến việc tiếp cận những môn chuyên ngành sau khó khăn hơn và 

dễ dẫn đến “nản”. 

Thứ hai, đây là môn học có tính chất tổng quan, bao quát do đó sinh viên 

chưa hình dung được để xử lý cụ thể các vấn đề liên quan đến thực tế, do đó còn 

tồn tại việc rất nhiều sinh viên sau khi bổ sung các khối lượng kiến thức chuyên 

ngành mới hiểu rõ bản chất của nguyên lý đó. 

Thứ ba, sinh viên chưa chủ động trong quá trình học tập như tính tích cực 

trong quá trình thảo luận trên lớp, khả năng tự đọc và nghiên cứu còn kém dẫn 

đến việc chưa liên hệ được các kiến thức đã học với nhau. Nhiều sinh viên có tư 
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tưởng học cho qua môn chứ không hiểu bản chất dẫn đến khi học tới các môn 

chuyên ngành thì kiến thức phần nguyên lý bị hổng. Do đó, trong quá trình học 

các môn chuyên ngành, giảng viên phải liên hệ lại kiến thức cũ cho sinh viên. 

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Nguyên lý kế toán tại 

trường Đại học kinh tế Nghệ An 

Từ thực trạng giảng dạy trong thời gian qua, để học tốt môn học Nguyên lý 

kế toán, làm cơ sở tiền đề cho những môn học sau, tôi xin đề xuất một số giải 

pháp giúp sinh viên học tốt môn nguyên lý kế toán như sau: 

3.1. Về phía giảng viên: 

3.1.1. Về tầm quan trọng của môn học: Giảng viên phải trao đổi với sinh viên về 

tầm quan trọng của môn học trước khi đi vào môn học, cụ thể về lộ trình các 

môn học tiếp theo và môn học này cung cấp những kiến thức gì trong các môn 

học đó. Đặc biệt nhấn mạnh môn nguyên lý kế toán là những chỉ dẫn cơ 

bản để tạo ra các quy tắc và chuẩn mực kế toán. Nguyên lý kế toán sẽ chi phối 

việc học có hiệu quả như thế nào với các môn học chuyên ngành kế toán tiếp 

theo thông qua hướng dẫn người học các nguyên tắc kế toán cơ bản, các phương 

pháp kế toán sử dụng trong suốt quá trình học. Hiểu rõ về tầm quan trọng của 

môn học này sẽ giúp sinh viên có các nhìn tổng quan hơn về môn học cũng như 

chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu môn học. 

3.1.2. Về phương pháp giảng dạy môn học: Vì đây là môn học đầu tiên nên rất 

nhiều sinh viên bỡ ngỡ với khối lượng kiến thức hoàn toàn mới, chưa được tiếp 

cận nên trong quá trình giảng dạy đòi hỏi giảng viên cần giảng dạy cụ thể bằng 

các ví dụ thực tiễn để sinh viên có thể hiểu rõ vấn đề hơn.  

Ngoài ra cần chủ động trong việc lên hệ các kiến thức đang học với các 

nguyên tắc, phương pháp kế toán đang sử dụng. Giảng viên cũng cần chú trọng 

khai thác triệt để các phương tiện khoa học kỹ thuật, sưu tầm hình ảnh, video 

tình huống để sinh viên tham gia tích cực hơn trong những giờ học trên lớp. 

3.1.3. Về phương pháp đánh giá sinh viên: Cần có phương pháp đánh giá công 

bằng, khách quan đối với sinh viên. Giảng viên nên chia nhỏ cho sinh viên làm 

nhiều bài kiểm tra trắc nghiệm theo từng nội dung lớn để kịp thời nắm rõ được 
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mức độ học hiểu của sinh viên từ đó có thể thay đổi phương án giảng dạy cho 

các chương tiếp theo. Ngoài ra việc đánh giá như vậy sẽ giúp sinh viên nhìn 

nhận được khả năng tiếp thu của mình để có sự điều chỉnh phù hợp hoặc có thể 

trao đổi với giảng viên nhiều hơn về những vấn đề chưa rõ.  

3.1.4.  Về việc kết hợp học tập với rèn luyện ý thức nghiên cứu khoa học. 

 Thực tiễn đã cho thấy thông qua nghiên cứu khoa học, cách liên kết các kĩ 

năng, kiến thức đã học giúp sinh viên nắm vững kiến thức một cách tốt hơn. Để 

có thể kết hợp chặt chẽ học tập với NCKH một cách đầy đủ cần tạo phong trào 

NCKH cho sinh viên bằng cách tổ chức nhiều cuộc thi, sân chơi trí tuệ nhằm thu 

hút sinh viên tham gia, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức. Đặc biệt, 

khuyến khích sinh viên tham gia câu lạc bộ kế toán nhằm chia sẻ kinh nghiệm 

học tập, thành lập các nhóm nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của các 

giảng viên có chuyên môn. Tăng cường tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm nhằm 

giới thiệu, trang bị cho sinh viên những phương pháp học tập hiện đại, xây dựng 

mục tiêu thái độ học tập, nghiên cứu đúng đắn. 

3.2. Về phía sinh viên 

Bản thân mỗi sinh viên cũng cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc lên 

kế hoạch học tập và nghiên cứu, xác định mục tiêu học tập rõ ràng để từ đó đưa 

ra được phương pháp học tập phù hợp. Sinh viên cũng cần nâng cao khả năng tự 

đọc tài liệu và mạnh dạn hơn trong quá trình trao đổi với giảng viên, tăng cường 

thảo luận, trình bày quan điểm và tranh luận trước lớp về những vấn đề cần làm 

rõ. Sinh viên có thể tự tìm kiếm các tài liệu học tập hoặc xin giảng viên các tài 

liệu tham khảo thêm để tăng vốn biểu biết về môn học. Ngoài ra, sinh viên cần 

chủ động hơn trong việc nghiên cứu khoa học, tham gia các buổi hội thảo nhằm 

nâng cao khả năng thuyết trình, tích lũy thêm nhiều phương pháp học tập và các 

kiến thức chuyên ngành. 

III. KẾT LUẬN 

Bài viết đã đánh giá về tầm quan trọng của học phần Nguyên lý kế toán với 

các môn học chuyên ngành để từ đó đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải 
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pháp nhằm giúp nâng cao chất lượng học tập môn học này. Chất lượng học tập 

sẽ được nâng cao khi và chỉ khi tạo ra được năng lực sáng tạo cho người học, 

đặc biệt nắm vững được các kiến thức môn học nguyên lý kế toán sẽ giúp sinh 

viên kế toán có nền tảng kiến thức chắc chắn hơn trong các học phần chuyên 

ngành tiếp theo./. 

 Tài liệu tham khảo: 

1. Dương Xuân Thao (2015) Giáo trình nguyên lý kế toán, NXB tài chính. 

2.https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/van-dung-moi-quan-he-giua-mon-nguyen-

ly-ke-toan-mon-ke-toan-kiem-toan-nham-nang-cao-hieu-qua-viec-hoc-tap-cua-sinh-vien-

69802.htm 

3.http://hcmcgec.blogspot.com/2016/06/thuan-loi-va-kho-khan-khi-hoc-mon.html 

4.https://tailieu.vn/doc/phuong-phap-hoc-tap-mon-nguyen-ly-ke-toan-2475899.html 
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VỚI 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 

ThS. Nguyễn Thanh Vân 

Bộ môn Kế toán 

 Khoa Kế toán – kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong chương trình đào tạo, các môn học được thiết kế có xu hướng liên 

kết với nhau, môn học này bổ trợ hay là tiền đề, là cơ sở cho môn học kế tiếp. Vì 

vậy, sinh viên cần phải học tốt môn học trước đó thì mới có cơ sở để theo kịp 

các môn học tiếp theo và nắm chắc lý thuyết là cơ sở không thể thiếu để thực 

hành thực tế chuyên ngành.  

Nguyên lý kế toán là học phần bắt buộc đối với tất cả sinh viên khối 

ngành kinh tế nói chung và chuyên ngành kế toán nói riêng trong các trường đại 

học ở Việt Nam hiện nay. Mục tiêu của học phần này là cung cấp cho sinh viên 

những hiểu biết cơ bản về kế toán, tạo nền tảng kiến thức và kĩ năng để tiếp tục 

nghiên cứu các môn học khác thuộc chuyên ngành kế toán. Do vậy, muốn nắm 

vững hệ thống kiến thức kế toán thì sinh viên kế toán cần học tốt học phần 

Nguyên lý kế toán. 

II. NỘI DUNG 

1. Tầm quan trọng của học phần nguyên lý kế toán với các học phần thuộc 

chuyên ngành kế toán 

Thứ nhất, nguyên lý kế toán được coi là học phần cơ sở cho chuyên ngành 

kế toán, cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, tạo tiền đề cho việc 

nghiên cứu các môn chuyên ngành. 

Thứ hai, nắm vững kiến thức môn nguyên lý kế toán thì sinh viên có khả 

năng học tập và nghiên cứu tốt hơn về kế toán. Học phần nguyên lý kế toán cung 

cấp kiến thức cơ bản cần thiết về kế toán, các khái niệm và nguyên tắc kế toán 

trên phương diện là một môn khoa học và hiểu biết tổng quát về nghề kế toán. 

Thứ ba, nội dung cốt lõi của các học phần chuyên ngành cũng chứa đựng phần 

lớn kiến thức phát triển từ các kiến thức của nguyên lý kế toán. Các học phần 
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chuyên ngành kế toán với mục đích đi sâu hơn vào công việc kế toán cụ thể do 

vậy cần vận dụng các kiến thức nền tảng, nguyên tắc và các khái niệm thông qua 

nguyên lý kế toán. Các học phần chuyên ngành vì vậy cũng giúp cho sinh viên 

có cái nhìn sâu sắc và kĩ lưỡng hơn về nghề kế toán trên cơ sở hiểu biết tổng 

quát về nền tảng, lý thuyết mà sinh viên đã tích lũy được từ nguyên lý kế toán. 

2. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả học tập học phần nguyên lý 

kế toán 

 Nguyên lý kế toán là học phần về kế toán mà sinh viên được tiếp cận đầu 

tiên trước khi bước sang các học phần thuộc kế toán chuyên ngành. Nếu sinh 

viên không nắm vững bản chất thì khả năng vận dụng mối quan hệ giữa các học 

phần sẽ thấp. Hiện nay, các trường đại học đang sử dụng hình thức đào tạo theo 

hệ thống tín chỉ với mục đích là phát huy tính tích cực của sinh viên, song nhiều 

sinh viên vẫn còn chưa chủ động trong học tập làm cho khả năng lĩnh hội các 

kiến thức của sinh viên giảm sút, đặc biệt với sinh viên chuyên ngành kế toán 

khi khối lượng kiến thức học tập là rất lớn mà thời gian học tập trên giảng 

đường bị hạn chế. Nếu không chủ động nghiên cứu thêm thì sinh viên không thể 

nắm bắt được hết các kiến thức liên quan đến nghề kế toán.  

 Để giúp sinh viên có thể nắm vững nguyên lý kế toán làm cơ sở nghiên cứu 

các học phần chuyên ngành, trước hết giảng viên cần tạo cảm hứng học tập ở 

sinh viên. Giảng viên xây dựng không khí vui vẻ trong các giờ học, làm cho 

buổi học trở nên sống động hơn để dễ dàng thu hút sinh viên nghe giảng. Bên 

canh đó, phương pháp giảng dạy cần được đổi mới theo hướng gắn kiến thức lý 

luận với kiến thức thực tiễn, kích thích được tính chủ động của sinh viên, giúp 

sinh viên có thể tham gia ý kiến, trình bày vấn đề mà mình được nghiên cứu, gợi 

hứng thú đối với sinh viên, giúp sinh viên tự giác yêu thích môn học. Giảng viên 

nên hướng sinh viên tiếp cận các vấn đề từ mức độ dễ đến khó, trong mỗi mức 

độ nên đưa vào các tình huống để việc truyền tải kiến thức, kỹ năng đến sinh 

viên trở nên sinh động và gần gũi với thực tế. Từ đó, giúp sinh viên nhớ và nắm 

chắc kiến thức môn nguyên lý kế toán, làm cơ sở nghiên cứu các môn kế toán 

chuyên ngành. 
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III. KẾT LUẬN 

Nguyên lý kế toán là nhập môn của ngành kế toán. Đây là học phần cung 

cấp kiến thức cơ bản về kế toán cho người học, là nền tảng của chương trình đào 

tạo khối ngành kinh tế nói chung và là nền tảng cho các học phần chuyên ngành 

sau này để sinh viên có thể hiểu sâu hơn về các nội dung kiến thức của kế toán. 

Do vậy, các em sinh viên kế toán cần nắm chắc kiến thức, vượt qua chướng ngại 

vật to đùng này để vững tin học tốt các học phần chuyên ngành kế tiếp. 

Tài liệu tham khảo: 

[1] https://ketoandayroi.com/tai-sao-phai-hoc-nguyen-ly-ke-toan/ 

[2]https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/tai-lieu-nguyen-ly-ke-toan-tt-200/nguyen-ly-ke-

toan.html 

[3] https://isinhvien.com/tong-quan-nganh-ke-toan/ 

[4] https://dainam.edu.vn/vi/tin-tuc/noi-dung-va-phuong-phap-hoc-tap-tot-mon-nguyen-ly-ke-

toan-cua-sinh-vien-khoi-nganh-kinh-te-tai-truong-dh-dai-nam 

[5] http://viettronics.edu.vn/tin-tuc/mot-so-phuong-phap-giup-hoc-tot-ke-toan.html 

[6] https://www.hoiketoanhcm.org.vn/vn/trao-doi/su-thay-doi-can-thiet-trong-tiep-can-giang-

day-mon-nguyen-ly-ke-toan/ 
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http://viettronics.edu.vn/tin-tuc/mot-so-phuong-phap-giup-hoc-tot-ke-toan.html
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https://www.hoiketoanhcm.org.vn/vn/trao-doi/su-thay-doi-can-thiet-trong-tiep-can-giang-day-mon-nguyen-ly-ke-toan/
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ĐỂ 

HỌC CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 

ThS.Võ Thị Thanh Tú 

Bộ môn Kế toán 

Khoa Kế toán – Kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nguyên lý kế toán là học phần tiên quyết bắt buộc sinh viên phải học 

trước khi bắt đầu học các học phần khác thuộc chuyên ngành kế toán. Tại sao 

học phần Nguyên lý kế toán được coi là học phần tiên quyết, học phần này có 

tầm quan trọng như thế nào đối với sinh viên khi học các học phần chuyên 

ngành kế toán tiếp theo? Sau đây tôi xin đưa ra một vài luận điểm để làm rõ vấn 

đề này. 

II. NỘI DUNG 

Khi bước chân vào giảng đường đại học, các em sinh viên vẫn chưa thể 

mường tượng ra hết những công việc mà ngành mình đang theo học như thế nào. 

Mới đầu, các em mới chỉ mới tiếp cận các môn học đại cương như triết học, toán 

kinh tế, kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh tế… và sau đó là đến các 

môn học bổ trợ ngành như kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, tài chính doanh nghiệp 

…những môn học này giúp các em hiểu hơn về kinh tế ở tầm quốc gia, doanh 

nghiệp và tài chính của doanh nghiệp. Nhưng những kiến thức mà các học phần 

đó cung cấp chỉ là những kiến thức bổ trợ cho chuyên ngành kế toán. 

Để hiểu được kế toán là gì ?, các công việc của kế toán, các phương pháp được 

sử dụng trong kế toán và hành nghề kế toán thì các em sinh viên phải trải qua 

môn học đầu tiên là nguyên lý kế toán. Học phần nguyên lý kế toán cho các em 

hiểu được kế toán là gì, và các em dần dần được tiếp cận làm quen với các 

nguyên tắc kế toán, đối tượng nghiên cứu của kế toán, các phương pháp kế toán. 

Các em biết được kế toán là gắn với chứng từ, gắn với các tài khoản kế toán, và 

lần đầu các em biết đến khái niệm “bên Nợ” và “bên Có”, kết cấu chung của các 

tài khoản phản ánh tài sản và nguồn hình thành tài sản…, định khoản kế toán 

của các giao dịch kinh tế phát sinh là gì, được thực hiện như thế nào? Đây là 
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những nội dung cơ bản, là tiền đề để sinh viên đi sâu hơn nữa vào các môn học 

kế toán tiếp theo khi giải quyết các giao dịch kinh tế cụ thể hơn nữa. 

Kế toán là một môn học xã hội, nó dùng phương pháp của mình để phản 

ánh các mối quan hệ xã hội, các giao dịch kinh tế phát sinh là các giao dịch 

mang tính chất xã hội lấy từ thực tế đang diễn ra tại các doanh nghiệp. Ví dụ 

như bán hàng chưa thu tiền, bán hàng đã thu tiền ngay, giao dịch rút tiền từ ngân 

hàng về nhập quỹ, thu tiền khách hàng… cho đến mối quan hệ đối với Nhà nước 

về các loại thuế, phí…Và các giao dịch kinh tế phản ánh sự vận động của tài sản 

và nguồn hình thành của tài sản của doanh nghiệp, nó thể hiện mối quan hệ với 

các bên có liên quan làm thay đổi tình hình tài sản cũng như nguồn hình thành 

tài sản của doanh nghiệp. Kế toán đã sử dụng những công cụ của mình để hệ 

thống hóa những giao dịch kinh tế phát sinh đó để phản ánh tình hình tài chính, 

kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán mô tả một bức tranh tổng thể về doanh 

nghiệp, tạo ra những con số biết nói. Và phương pháp quan trọng để thực hiện 

được điều đó chính là phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp này được 

thể hiện trọng tâm trong học phần nguyên lý kế toán và làm tiền đề, cơ sở cho 

các học phần kế toán tiếp theo. Với phương pháp tài khoản kế toán trong học 

phần nguyên lý kế toán, các em sẽ hiểu được tài khoản là gì, mục đích sử dụng 

tài khoản trong kế toán, nội dung và kết cấu của các loại tài khoản từ tài khoản 

phản ánh tài sản, tài khoản phản ánh nguồn hình thành tài sản cho đến các tài 

khoản phản ánh doanh thu, tài khoản phản ánh chi phí và tài khoản xác định kết 

quả kinh doanh, định khoản kế toán. Học phần Nguyên lý kế toán sẽ cung cấp 

cho các em phương pháp định khoản kế toán các giao dịch kinh tế phát sinh theo 

những nguyên tắc nhất định thông qua việc vận dụng nội dung và kết cấu của 

các loại tài khoản. Đây là nội dung cơ bản làm tiền đề cho các em sinh viên đi 

nghiên cứu sâu hơn nữa về các giao dịch kinh tế cụ thể ở những học phần kế 

toán tiếp theo. Và những nội dung này bắt buộc sinh viên phải ghi nhớ, nắm 

vững thì mới có thể học được các học phần kế toán tiếp theo. Do vậy, đây là 

môn học tiên quyết của chuyên ngành kế toán. 
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 Từ đó, có thể thấy được mối quan hệ của học phần nguyên lý kế toán với 

các học phần khác thuộc chuyên ngành kế toán như sau: 

Thứ nhất, nguyên lý kế toán được coi là môn học cơ sở cho việc học tập 

các môn chuyên ngành kế toán, kiểm toán khi cung cấp những kiến thức nền 

tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở cho việc học tập và nghiên cứu các môn 

chuyên ngành. 

Thứ hai, sinh viên có khả năng học tập và nghiên cứu tốt hơn về kế toán, 

kiểm toán khi đã nắm đầy đủ kiến thức môn nguyên lý kế toán. Có thể nói, môn 

nguyên lý kế toán cũng là một trong những môn học cơ sở của khối ngành kinh 

tế. Nó cung cấp kiến thức nền tảng cần thiết về kế toán, các khái niệm và nguyên 

tắc kế toán trên phương diện là một môn khoa học và hiểu biết tổng quát về 

nghề kế toán. 

Thứ ba, nội dung cốt lõi của các môn chuyên ngành cũng chứa đựng phần 

lớn kiến thức phát triển từ các kiến thức của môn nguyên lý kế toán. Các môn 

chuyên ngành kế toán, kiểm toán với mục đích đi sâu hơn vào công việc kế toán, 

kiểm toán cụ thể do vậy cần vận dụng các kiến thức nền tảng, nguyên tắc và các 

khái niệm thông qua môn nguyên lý kế toán. Các môn chuyên ngành vì vậy 

cũng giúp cho sinh viên có cái nhìn sâu sắc và kĩ lưỡng hơn về nghề kế toán, 

kiểm toán trên cơ sở hiểu biết tổng quát về nền tảng, lý thuyết mà sinh viên đã 

tích lũy được từ môn học nguyên lý kế toán. 

Và do đó, trong quá trình giảng dạy học phần này giảng viên phải vận 

dụng các phương pháp giảng dạy có hiệu quả để sinh viên có thể nắm vững 

được những nội dung của môn học.  
 

III. KẾT LUẬN 

Như vậy, nguyên lý kế toán là học phần đầu tiên và không thể thiếu được 

khi sinh viên bắt đầu học những học phần thuộc chuyên ngành kế toán. Nó là 

tiền đề để giải quyết các nội dung tiếp theo và mang tính nguyên tắc và bản chất 

của kế toán. 

Tài liệu tham khảo 

[1] Giáo trình Nguyên lý kế toán -  Trường ĐH Kinh tế Nghệ An. 
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[2] ThS. Nguyễn Thị Thu Hà (Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp), 

Tạp chí công thương,  Vận dụng mối quan hệ giữa môn nguyên lý kế toán môn kế toán, kiểm 

toán nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập của sinh viên 

[3] https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/van-dung-moi-quan-he-giua-mon-nguyen-ly-ke-toan-

mon-ke-toan-kiem-toan-nham-nang-cao-hieu-qua-viec-hoc-tap-cua-sinh-vien 
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VẬN DỤNG HIỆU QUẢ HỆ THỐNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ GÓP PHẦN 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ  

KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

ThS. Nguyễn Thị Xuân 

      Bộ môn Kiểm toán 

Khoa Kế toán - kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở 

ngành, đây là học phần trang bị rất nhiều kiến thức nền tảng và có ý nghĩa quyết 

định đến chất lượng học tập của nhiều học phần tiếp theo thuộc khối chuyên 

ngành Kế toán. Ngoài ra, kiến thức của học phần này còn có ý nghĩa bổ sung 

năng lực cho sinh viên các ngành kinh tế nói chung. 

Để nâng cao chất lượng dạy và học của học phần, việc vận dụng hiệu quả 

công tác đánh giá trong quá trình giảng dạy cũng là một yếu tố quan trọng.  

Đánh giá mức độ đạt được các chuẩn đầu ra của người học giúp đảm bảo chất 

lượng đào tạo đối với học phần, do đó khuyến khích tất cả các giảng viên thực 

hiện việc đo lường đánh giá nhằm giám sát chất lượng giảng dạy của chính bản 

thân giảng viên. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu 

bắt buộc về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đối với tất cả các cơ sở 

đào tạo. 

Cùng với sự đổi mới của các phương pháp dạy học, các phương pháp 

đánh giá cũng không ngừng được phát triển, thay đổi cả về nội dung và hình 

thức, theo hướng ngày càng bám sát và cụ thể hoá mục tiêu đào tạo. Việc xây 

dựng và áp dụng hiệu quả các công cụ đánh giá cho học phần vừa là để đánh giá, 

phân loại được kết quả học tập của người học (thông qua điểm trung bình 

chung), vừa là cơ sở để đo lường mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra 

của học phần và của ngành học, đồng thời cũng là để góp phần nâng cao chất 

lượng dạy và học, giúp quá trình dạy và học đi đúng vào trọng tâm kiến thức của 

học phần. 

II. NỘI DUNG 
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 1. Thực trạng về công cụ đánh giá nói chung và công cụ đánh giá sử dụng 

cho học phần Nguyên lý kế toán nói riêng tại Khoa kế toán kiểm toán 

Hiện nay ở Khoa kế toán - kiểm toán, các công cụ đánh giá được sử dụng 

cho công tác đánh giá mức độ người học đạt được các tiêu chuẩn về kiến thức, 

kỹ năng và thái độ chủ yếu là: bảng điểm danh, bài kiểm tra tự luận, bài thi tự 

luận. Ở một số học phần thực hành có áp dụng thêm hình thức bài kiểm tra thực 

hành, bài thi thực hành, thi vấn đáp. Bên cạnh đó, để phù hợp với việc dạy học 

trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh, các công cụ đánh giá trực tuyến được phát 

huy nhiều hơn, đó là các hình thức trò chơi hỏi - đáp, các dạng tương tác trên 

các nền tảng ứng dụng công nghệ, các hình thức kiểm tra, thi kết thúc học phần 

bằng phương pháp như bài tập lớn, tiểu luận,…..  Tuy nhiên, việc sử dụng bài 

tập nhóm, hoạt động nhóm cũng như một số ứng dụng phục vụ cho kiểm tra kiến 

thức trực tuyến ở lớp như Padlet, Quizizz, Blooket… chưa được phổ biến. Việc 

sử dụng các phiếu đánh giá Rubric chưa triển khai. 

Riêng đối với học phần Nguyên lý kế toán, các công cụ đánh giá đang 

thực hiện chủ yếu là bảng điểm danh, câu hỏi bài cũ, bài kiểm tra tự luận, bài thi 

tự luận, bài tiểu luận (trong trường hợp không thể tổ chức thi tự luận). Các 

phương pháp khác còn chưa được áp dụng hoặc vẫn còn áp dụng một cách đơn 

lẻ, chưa phổ biến.  

2. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế trong việc vận dụng các 

công cụ đánh giá mới 

Thời gian vừa qua, đã có khá nhiều nghiên cứu, trao đổi học thuật trong 

phạm vi Bộ môn về công tác đánh giá nói chung và việc xây dựng công cụ đánh 

giá cho học phần Nguyên lý kế toán nói riêng. Qua đó đã bước đầu xây dựng, 

lựa chọn được nhiều công cụ đánh giá tiên tiến, hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

dạy và học của học phần. Tuy nhiên, việc vận dụng một cách có hệ thống còn 

gặp nhiều khó khăn, một phần do điều kiện dịch bệnh kéo dài dẫn đến nhiều 

hoạt động dạy và học bị hạn chế hoặc phải điều chỉnh theo hình thức trực tuyến. 

Các công cụ đánh giá mới hầu như chưa đưa vào áp dụng: các bài tập nhóm 

chưa được xây dựng một cách hoàn chỉnh, chưa được triển khai rộng rãi, chưa 
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thực hiện được các rubric ở học phần Nguyên lý kế toán cũng như tất cả các học 

phần khác.  

Ngoài ra cũng phải kể đến các nguyên nhân chủ quan như: Việc đổi mới 

công cụ đánh giá mới được đưa ra như một nhiệm vụ cấp thiết trong thời gian 

gần đây, đặc biệt là từ khi Khoa và Bộ môn tích cực tham gia vào công tác xây 

dựng mục tiêu chiến lược, rà soát chuẩn đầu ra của ngành cũng như của từng 

học phần, được tập huấn về "thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt 

được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo". Tuy nhiên trong một khoảng 

thời gian ngắn, với nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, Bộ môn chưa dành được 

nhiều thời gian để triển khai hoàn chỉnh các công cụ mới và đưa vào áp dụng 

một cách có hệ thống đối với học phần. 

3. Một số đề xuất nhằm vận dụng hiệu quả các công cụ đánh giá, từ đó nâng 

cao chất lượng dạy và học đối với học phần Nguyên lý kế toán 

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học các học 

phần nói chung và học phần Nguyên lý kế toán nói riêng, cần sớm triển khai một 

cách đồng bộ và có hệ thống các công cụ đánh giá, phát huy tối đa lợi ích của 

các phương pháp đánh giá mới, khoa học và tiên tiến, đã được áp dụng thành 

công ở các trường ĐH trong nước và thế giới. Muốn vậy, rất cần sự nỗ lực của 

mỗi cá nhân cũng như sự hợp tác tốt trong hoạt động của các bộ phận chuyên 

môn, cụ thể là:  

3.1. Đối với cấp Khoa 

 - Khuyến khích sự đổi mới, đầu tư thời gian cho công tác xây dựng, hoàn 

thiện các công cụ đánh giá theo hướng bám sát chuẩn đầu ra các học phần và 

đặc biệt là bám sát chuẩn đầu ra của ngành, nhằm tiến tới xây dựng công cụ đo 

lường mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của ngành một cách khoa 

học và chuyên nghiệp. 

 - Tổ chức các học thuật hoặc các buổi sinh hoạt chuyên môn thường 

xuyên để xây dựng, lựa chọn và triển khai việc áp dụng các công cụ đánh giá 

vào quá trình dạy và học một cách có hệ thống và đồng bộ đối với tất cả các lớp, 
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tất cả các học phần, tất cả các giảng viên, nhằm đảm bảo tính nhất quán, công 

bằng trong đánh giá. 

 - Mỗi giảng viên đều có tinh thần nghiên cứu tìm tòi học hỏi, không ngại 

khó, sẵn sàng sử dụng các công cụ và công nghệ mới để thích ứng với yêu cầu 

mới.  

3.2. Đối với cấp Bộ môn đảm nhiệm học phần Nguyên lý kế toán 

 - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống công cụ đang sử dụng như hệ thống ngân 

hàng đề thi, ngân hàng đề kiểm tra, bộ bài tập… phù hợp với các yêu cầu của 

chuẩn đầu ra học phần. 

 - Tích cực nghiên cứu, hoàn thiện và đưa vào áp dụng rộng rãi các công 

cụ đánh giá mới như: 

 + Hệ thống phiếu đánh giá Rubric: Rubric đang ngày càng được sử dụng 

rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục với vai trò chính như một công cụ nhằm giúp 

cho hoạt động đánh giá trở nên minh bạch, cụ thể và hướng đến các mục tiêu, 

tiêu chí mong muốn. 

Rubric có chất lượng khi nó xây dựng được các tiêu chí đánh giá năng lực 

cụ thể một cách rõ ràng, súc tích, phù hợp với mục tiêu hoặc chuẩn đầu ra cần 

đánh giá, có thang đo thích hợp và được mô tả rõ ràng, hợp lý, và đặc biệt là 

phải cho kết quả như nhau đối với nhiều người cùng sử dụng. 

Thông qua các Rubric với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, không chỉ người dạy mà 

người học cũng có thể tự đánh giá được năng lực bản thân, từ đó có thể điều 

chỉnh phương pháp học tập đạt kết quả cao nhất. 

Đối với học phần Nguyên lý kế toán, có thể xây dựng các rubric để đánh 

giá quá trình theo dõi ý thức học tập ở lớp: hiện nay đánh giá điểm chuyên cần 

(10% điểm trung bình chung học phần) chủ yếu dựa vào bảng điểm danh là 

chính, bên cạnh đó có kết hợp đánh giá ý thức trong quá trình học của người học 

nhưng chưa có một sự thống nhất chung mà tuỳ vào sự đánh giá chủ quan của 

từng giảng viên. Rubric còn được xây dựng để đánh giá quá trình thực hiện bài 

tiểu luận. Việc chấm điểm tiểu luận hiện nay còn đang tập trung vào phần nội 
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dung trả lời các câu hỏi (tương tự như chấm bài thi), do đó còn bỏ sót một số 

yêu cầu đối với người học như điểm trình bày, thời gian nộp bài,….. 

 + Sử dụng các ứng dụng như Quizizz, Padlet,…để kiểm tra kiến thức tại 

lớp trong quá trình giảng dạy (đặc biệt là dạy online): Việc áp dụng bài kiểm tra 

tự luận ở lớp, và đặc biệt là trong điều kiện dạy và học online rất dễ để sinh viên 

trao đổi, sao chép bài của nhau do khả năng giám sát bị hạn chế. Do đó cần đưa 

vào áp dụng các hình thức kiểm tra hỏi nhanh đáp nhanh hoặc giao nhiệm vụ và 

tương tác với từng sinh viên thông qua các ứng dụng công nghệ, hoạt động này 

vừa hạn chế được nhược điểm trên, vừa giúp sinh viên phát huy được tính năng 

động, sáng tạo và hứng thú khi học. 

 - Đối với các công cụ liên quan đến công nghệ thông tin, cần tổ chức các 

buổi học thuật, sinh hoạt chuyên môn để hướng dẫn, tập huấn cho giảng viên 

nhằm đảm bảo tất cả các giảng viên đều thực hiện một cách nhuần nhuyễn, hiệu 

quả. 

III. KẾT LUẬN 

Việc xây dựng và triển khai các công cụ đánh giá mới đối với các học 

phần nói chung và học phần Nguyên lý kế toán nói riêng có thể nói là rất quan 

trọng và cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của học phần. Nó không 

chỉ giúp đánh giá, phân loại được kết quả học tập của người học mà còn giúp 

cho việc đo lường đánh giá mức độ đạt được các chuẩn đầu ra của người học 

phục vụ cho quá trình kiểm định chất lượng giáo dục. Các công cụ đánh giá mới 

sẽ giúp cho cả người dạy và người học tự đánh giá, giám sát được chất lượng 

giảng dạy và học tập của bản thân, giúp cho quá trình dạy và học đi vào đúng 

trọng tâm, từ đó đạt được các mục tiêu đặt ra. 

Trong thời gian tới, cần sự cố gắng của Khoa, Bộ môn cũng như toàn thể 

giảng viên để phát huy được tối đa hiệu quả của hoạt động đánh giá, đáp ứng các 

yêu cầu về nâng cao chất lượng dạy và học trong giai đoạn mới.  

Tài liệu tham khảo:  

[1]. Luật 34/2018/QH14 

[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, Hà Nội, ngày 18 tháng 03 

năm 2021, Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học. 

[3]. Đinh Thành Việt-Trần Thị Hà Vân, NXB Thông tin và truyền thông: Phát triển, bảo đảm 

chất lượng chương trình đào tạo và đo lường đánh giá chuẩn đầu ra. 
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ĐỂ HỌC HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ 

VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO 

         Phạm Thị Anh 

Lớp ĐHCQ Kế toán K6 

I. LỜI MỞ ĐẦU 

Như chúng ta đã biết, đối với sinh viên kinh tế nói chung và sinh viên 

chuyên ngành kế toán – kiểm toán nói riêng thì học phần nguyên lý kế toán được 

ví như học phần vỡ lòng, là học phần tiên quyết trong chương trình đào tạo 

ngành kế toán và ngành kinh tế. Là học phần học trang bị cho sinh viên các kiến 

thức và khái niệm cơ bản về kế toán, làm cơ sở để học tập và nghiên cứu các học 

phần học chuyên ngành tiếp theo. Khi các bạn học tốt học phần này thì học phần 

kế toán tài chính sẽ dễ tiếp cận và học tốt hơn. Là sinh viên đã học học phần 

nguyên lý kế toán, qua bài tham luận này bản thân tôi muốn chia sẻ một số kinh 

nghiệm để các bạn sinh viên khóa sau sẽ cảm thấy không khó khi học nguyên lý 

kế toán và đạt được kết quả như mong muốn. 

II. NỘI DUNG 

1. Hệ thống tài khoản kế toán phải thuộc lòng 

Nhiều bạn cho rằng không nhất thiết phải thuộc lòng hệ thống tài khoản 

kế toán vì khi cần có thể dùng bảng Hệ thống tài khoản kế toán, nhưng như thế 

sẽ lấy rất nhiều thời gian của bạn khiến bạn cảm thấy bối rối và mất tập trung. 

Nếu không thuộc lòng bạn sẽ không thể làm được bài tập của mình một cách 

nhanh chóng và hiệu quả nhất, hơn nữa bạn sẽ cảm thấy bất lợi khi học các học 

phần tiếp theo và xa hơn nữa là khi các bạn tốt nghiệp đi làm. Để thuận lợi hơn 

khi học, bạn nên viết ra giấy các số hiệu rồi tên các tài khoản kèm theo, viết 

nhiều lần và làm nhiều bài tập, như thế bạn có thể nhớ rất lâu và áp dụng rất 

nhanh vào bài tập. 

2.  Cần nắm rõ nội dung và kết cấu chung của các loại tài khoản kế toán 

chủ yếu 

Học phần Nguyên lý kế toán giảng dạy theo chế độ kế toán Bộ Tài chính ban 

hành đang áp dụng tại các Doanh nghiệp hiện nay là thông tư 200/2014/TT-BTC 



Khoa Kế toán – Kiểm toán                                           Kỷ yếu Hội thảo khoa học năm 2022 

 

28 

ngày 22/12/2014, hệ thống tài khoản kế toán theo chế độ hiện hành bao gồm 9 

loại. 

 Tài khoản loại 1 và 2: Loại tài khoản Tài sản 

 Tài khoản loại 3: Loại tài khoản Nợ phải trả 

 Tài khoản loại 4: Loại tài khoản Vốn chủ sở hữu 

 Tài khoản loại: Loại tài khoản Doanh thu 

 Tài khoản loại 6: Loại tài khoản Chi phí sản xuất, kinh doanh 

 Tài khoản loại 7: Loại tài khoản Thu nhập khác 

 Tài khoản loại 8: Loại tài khoản Chi phí khác 

 Tài khoản loại 9: Loại tài khoản Xác định kết quả kinh doanh 

Bên cạnh đó còn có một số tài khoản có tính chất đặc biệt như: tài khoản hỗn 

hợp, tài khoản điều chỉnh giảm… nhưng vẫn theo kết cấu chung của nó.  

- Tài khoản loại 1; 2; 6; 8: Phát sinh tăng ghi bên Nợ, phát sinh giảm ghi 

bên Có; 

- Tài khoản loại: 3; 4; 5; 7: Ngược lại, Phát sinh tăng ghi bên Có, phát 

sinh giảm ghi bên Nợ. 

- Tài khoản loại 1, 2, 3,4 là loại tài khoản có số dư đầu kỳ và cuối kỳ; tài 

khoản loại 5, 6, 7, 8, 9 là loại tài khoản không có số dư. 

Trong đó số dư cuối kỳ được xác định theo công thức: 

 

Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Số phát sinh tăng trong kỳ - Số phát sinh giảm trong kỳ 

 

Kết cấu chung của các loại tài khoản trong hệ thống tài khoản: 

- Đối với tài khoản loại 1, loại 2: là tài khoản phản ánh tài sản 

Những tài khoản này được sử dụng để phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản 

hiện có ở doanh nghiệp bao gồm tài sản lưu động và tài sản cố định. Kết cấu 

chung của loại tài khoản tài sản: 
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- Đối với tài khoản loại 3, loại 4: là tài khoản phản ánh nguồn vốn (Nguồn 

hình thành tài sản) 

Những tài khoản này đều có đối tượng phản ánh là nguồn gốc hình thành 

các loại tài sản của đơn vị, kết cấu chung loại tài khoản nguồn vốn như sau: 

 

- Đối với tài khoản loại 5, loại 7. Là tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập 

Những tài khoản này phản ánh toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập 

cũng như các khoản làm giảm doanh thu, thu nhập của các hoạt động kinh doanh. 
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Đối với tài khoản loại 6, loại 8: Là tài khoản phản ánh chi phí. 

Những tài khoản này đều có đối tượng phản ánh chi phí của các hoạt động kinh tế 

đã diễn ra trong kỳ. 

 

 

3. Nhớ quy trình định khoản kế toán 

Mục tiêu đạt được của học phần nguyên lý kế toán là sau khi học xong 

sinh viên có thể định khoản các giao dịch kinh tế phát sinh trong đơn vị. Đây là 

nội dung đòi hỏi các bạn sinh viên phải vận dụng hết các kiến thức đã học của 

học phần. Vì để định khoản được phải thực hiện các bước sau:  

Bước 1: Xác định các đối tượng kế toán trong giao dịch kinh tế phát sinh 

Bước 2: Xác định tài khoản kế toán dùng để ghi chép cho các đối tượng 

kế toán ở bước 1 

Bước 3: Xác định sự biến động (tăng hoặc giảm) của đối tượng kế toán, 

để ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản kế toán 

Bước 4: Ghép số tiền vào tài khoản và hoàn thành định khoản 

Như vậy, có thể thấy rằng nếu bạn xác định sai đối tượng kế toán phát 

sinh trong giao dịch hoặc bạn xác định đối tượng kế toán đúng nhưng sử dụng 
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sai tài khoản hoặc nhớ sai kết cấu của tài khoản thì sẽ dẫn đến định khoản bị sai. 

Thực hiện đúng quy trình, xác định đúng đối tượng kế toán, ghi nhớ tài khoản và 

kết cấu của nó thì việc thực hiện định khoản kế toán sẽ trở nên không quá khó 

khăn. 

4. Học thuộc lý thuyết bằng cách làm thật nhiều bài tập  

Học phần nguyên lý kế toán không đòi hỏi bạn phải quá sáng tạo mà bạn 

phải nhuần nhuyễn trong cách vận dụng. Vì vậy, nhớ cách định khoản các giao 

dịch kinh tế phát sinh bằng cách làm thật nhiều bài tập và rèn luyện cách tính 

toán thật cẩn thận đã giúp tôi vượt qua học phần nguyên lý kế toán với kết quả 

như mong đợi. Với số lượng bài tập trong quyển bài tập và kết hợp với ví dụ của 

giảng viên cũng đủ để các bạn sinh viên rèn luyện kỹ năng làm bài tập, ghi nhớ 

kết cấu các loại tài khoản và số hiệu các tài khoản kế toán thường gặp. 

III. KẾT LUẬN 

Với học phần học Nguyên lý kế toán, chỉ yêu cầu bạn cần cù, cẩn thận và 

kiên nhẫn, chịu khó học hỏi chứ chưa đòi hỏi đến tính sáng tạo, tư duy cao 

siêu như các học phần khoa học khác. Do vậy, các bạn cần phải chịu khó trau 

dồi, học hỏi, rèn luyện từ những yếu tố nền tảng, cơ bản nhất là học nguyên lý 

kế toán để có cơ sở vững chắc khi bước vào nghiệp vụ khác, khó hơn và nhiều 

phát sinh hơn. Trong kế toán với toàn những con số, nếu chỉ nhầm lẫn một số 0, 

số 1, … trong các tài khoản hay số tiền thôi cũng đã để lại hậu quả nghiêm trọng 

rồi.  

Trên đây là một số chia sẻ của bản thân tôi hi vọng nó có ích cho các bạn 

sinh viên khóa sau để các bạn cảm thấy không khó và đạt kết quả cao khi học 

học phần nguyên lý kế toán. 
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ĐỔI MỚI CÁCH ĐÁNH GIÁ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ 

HỌC HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

 

ThS. Trần Cẩm Vân 

Bộ môn Kiểm toán 

Khoa Kế toán – Kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Kế toán là nghề không đòi hỏi cao về tính sáng tạo nhưng lại yêu cầu cao 

về sự vận dụng. Một kế toán giỏi là một kế toán có thể vận dụng được các văn 

bản về chính sách kế toán, tài chính và thuế… phù hợp với quy mô, đặc điểm 

của đơn vị. Để có thể đảm bảo công tác kế toán trong đơn vị hợp lý, hợp pháp 

thì kế toán phải nắm vững kiến thức lý thuyết. Bên cạnh đó, không chỉ người 

làm nghề kế toán mà các nhà quản lý, nhà kinh tế cũng cần có kiến thức cơ bản 

về kế toán để quyết định lựa chọn phương án kinh doanh. 

 Từ thực tế đó, dưới sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán – Kiểm 

toán, các giảng viên giảng dạy học phần nguyên lý kế toán đều nhận thấy được 

vai trò quan trọng của học phần Nguyên lý kế toán đối với từng chuyên ngành 

đào tạo. Mục tiêu đạt được đối với sinh viên chuyên ngành kế toán đòi hỏi cao 

hơn so với các ngành quản trị kinh doanh, kinh tế. Bất cứ học phần nào thì kết 

quả của việc học đều phải được đánh giá và nếu sử dụng các phương pháp đánh 

giá phù hợp thì giảng viên có thể có những nhận xét đúng về chất lượng đạt 

được của sinh viên.  

II. NỘI DUNG 

1. Phương pháp đánh giá học phần Nguyên lý kế toán theo quy định hiện 

hành 

Hiện tại, học phần Nguyên lý kế toán đang được đánh giá thông qua kết 

quả của 3 con điểm theo Quyết định số159/ĐHKTNA-ĐT ngày 10/10/2014 của 

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An (theo Quyết định số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 

57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo tại Quyết định số 43) và 

Quyết định 804/QĐ-ĐHKTNA ngày 29/9/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học 

Kinh tế Nghệ An(Theo thông tư số 08/2021/TT-BGD&ĐT ngày 18/03/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo): điểm chuyên cần, điểm đánh giá quá trình 

(điểm trung bình giữa học phần) và điểm thi kết thúc học phần. Trong đó:  

- Điểm chuyên cần (chiếm 10% trên tổng số điểm): được đánh giá bằng 

con điểm 10, xác định bởi điểm thời gian lên lớp tối đa 6 điểm và điểm ý thức 

tối đa 4 điểm. Căn cứ vào số tiết vắng học của sinh viên để xác định điểm thời 

gian. Sinh viên nghỉ học dưới 10% số tiết thì được 5 đến 6 điểm; sinh viên nghỉ 

học từ 10% đến dưới 20% số tiết được 3 hoặc 4 điểm; sinh viên nghỉ học từ 20% 

đến dưới 30% được từ 1 đến 2 điểm; sinh viên nghỉ học từ 30% trở lên thì điểm 

thời gian là 0 điểm. Trong trường hợp sinh viên nghỉ từ 30% đến dưới 50% số 

tiết thì không được dự thi lần 1 và nếu số tiết vắng từ 50% trở lên thì phải học 

lại học phần. 

Điểm ý thức được đánh giá căn cứ vào ý thức thái độ của sinh viên trong 

quá trình học tập, chấp hành quy chế đào tạo cả trên lớp và tự học. Điểm ý thức 

được quy định thành 5 mức: Xuất sắc tối đa 4 điểm; tốt tối đa 3 điểm; khá tối đa 

2 điểm; trung bình tối đa 1 điểm; yếu 0 (không) điểm. 

- Điểm đánh giá quá trình (chiếm tỷ lệ 20%): điểm đánh giá cả quá trình 

học tập của sinh viên do giảng viên trực giảng thực hiện thông qua bài kiểm tra 

thường xuyên, bài kiểm tra giữa kỳ… Giảng viên trực giảng có trách nhiệm ra 

đề, tổ chức kiểm tra và đánh giá.  

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ lệ 70%): là điểm tính theo thang 

điểm 10 của bài thi kết thúc học phần do nhà trường tổ chức. 

2. Phương pháp đánh giá các điểm thành phần học phần Nguyên lý kế toán 

đang sử dụng 

Tất cả các giảng viên đều mong muốn sinh viên sau khi học học phần do 

mình giảng dạy đều lưu được kiến thức tốt nhất. Đối với học phần Nguyên lý kế 

toán điều đó càng quan trọng hơn vì đây là học phần tiên quyết cho các học phần 
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kế toán chuyên ngành. Tuy nhiên, cách đánh giá các điểm thành phần của giảng 

viên chủ yếu vẫn đang ở mức độ truyền thống, chưa có nhiều sự thay đổi. 

- Đánh giá điểm chuyên cần:  

+ Điểm thời gian: để xác định con điểm này, giảng viên chủ yếu thông 

qua hình thức điểm danh trên lớp vào đầu giờ, trong giờ hoặc kết thúc buổi học. 

Nếu giảng viên không thay đổi khung giờ điểm danh thì sẽ có sinh viên đối phó 

bằng cách chỉ đến vào lúc giảng viên điểm danh, sau đó sẽ rời khỏi lớp hoặc 

không đến lớp trước giờ điểm danh. Trong trường hợp đó, thực sự sinh viên 

không đảm bảo đủ thời lượng học tập trên lớp. 

+ Điểm ý thức: được giảng viên đánh giá chủ yếu qua điểm kiểm tra giữa 

kỳ. Nếu điểm triểm tra giữa kỳ từ 7 điểm trử lên thông thường sẽ được đánh giá 

điểm 4 tối đa, nếu điểm bài kiểm tra dưới 7 sẽ được đánh giá 3 điểm hoặc 2 

điểm. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào điểm bài kiểm tra để đánh giá điểm ý thức thì 

thực tế là không hợp lý. Vì khi tổ chức kiểm tra thì chỉ có giảng viên trực giảng 

kiểm soát, sinh viên thường ngồi đúng vị trí của mình và vị ngồi rất gần nhau do 

đó việc xẩy ra tình trạng quay cop là không thể tránh khỏi. Hiện tượng “sai 

giống nhau” ở các bài kiểm tra không phải là khó gặp. Cũng có giảng viên để 

hạn chế tình trạng trên đã chia lớp thành 2 ca hoặc tổ chức kiểm tra trong giảng 

đường rộng để đảm bảo khoảng cách, sắp xếp lại vị trí sinh viên. Việc thực hiện 

như vậy đã có phần nào hạn chế được tình trạng sao chép bài, gian lận của sinh 

viên nhưng mục tiêu về chất lượng mong muốn vẫn chưa có thể được đảm bảo.  

Ngoài việc tổ chức làm bài kiểm tra các giảng viên đảm nhận giảng dạy 

học phần Nguyên lý kế toán đã đánh giá điểm ý thức của sinh viên thông qua ý 

thức xây dựng, sự tương tác của sinh viên. Nhưng hoạt động này chủ yếu chỉ rơi 

vào những sinh viên có ý thức học tập tốt, các sinh viên còn lại nếu được giảng 

viên chỉ định cũng không tham gia. 

- Điểm đánh giá quá trình: theo đề cương tín chỉ học phần Nguyên lý kế 

toán hiện nay điểm đánh giá quá trình sẽ thông qua điểm bài kiểm tra. Theo đó, 

các giảng viên tiến hành kiểm tra, chấm điểm và đánh giá kết quả học tập của 

sinh viên. Có thể thấy rằng nếu chỉ dựa vào bài kiểm tra để đánh giá cả quá trình 
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học của sinh viên thì sẽ không phản ánh đúng năng lực thực chất của mỗi sinh 

viên. Học phần nguyên lý kế toán đòi hỏi sinh viên phải xâu chuỗi kiến thức từ 

những chương đầu tiên khi được học về đối tượng, phương pháp, nguyên tắc kế 

toán… cho đến khi tính giá tài sản và đọc thành ngôn ngữ của kế toán “Nợ/ Có” 

thông qua tài khoản kế toán. Đặc biệt đối với sinh viên ngành kế toán, nếu các 

kiến thức này không được sinh viên lặp đi lặp lại để trở thành một phản xạ thì 

việc thực hành nghề nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. 

- Điểm thi kết thúc học phần: Hiện tại bài thi kết thúc học phần Nguyên lý 

kế toán đang được sử dụng ngân hàng đề do Bộ môn xây dựng. Ngân hàng đề có 

kết cấu 3 câu gồm lý thuyết và bài tập. Với mục tiêu chính của học phần là định 

khoản các giao dịch kinh tế phát sinh nên phần lý thuyết cũng được cụ thể hóa 

dưới dạng bài tập xác định các bước định khoản. Giao dịch kinh tế trong bài tập 

được mô phỏng từ các giao dịch thường xuyên phát sinh trong doanh nghiệp. 

Qua phương pháp đánh giá học phần nguyên lý kế toán hiện tại có thể 

thấy rằng các phương pháp đánh giá vẫn còn hạn chế, đặc biệt là điểm chuyên 

cần và điểm đánh giá quá trình. Vì vậy để nâng cao chất lượng giảng dạy học 

phần nguyên lý kế toán – học phần cốt lõi trong chuyên ngành đào tạo khối kinh 

tế thì cần phải đổi mới phương pháp đánh giá học phần. 

3. Các phương pháp đổi mới cách đánh giá học phần Nguyên lý kế toán 

Từ thực trạng trên, trong nội dung bài tham luận tác giả đưa ra một số 

phương pháp đổi mới cách đánh giá học phần Nguyên lý kế toán với mong 

muốn các giảng viên trực giảng có thể áp dụng nhằm khịch lệ tinh thần học tập 

của sinh viên, từ đó nâng cao hiệu quả giảng dạy của học phần. Đổi mới phương 

pháp chủ yếu trong đánh giá điểm chuyên cần và điểm đánh giá quá trình với 

mong muốn sinh viên thay đổi cách học, học không chỉ để thi qua môn mà học 

để tích lũy kiến thức nghề nghiệp. 

3.1. Đánh giá điểm chuyên cần thông qua các ứng dụng trên thiết bị Smart 

Với cách thức chỉ điểm danh để lấy điểm chuyên cần thì nhiều sinh viên 

sẽ đối phó với giảng viên trực giảng và đồng thời như vậy cũng không tạo được 

mối quan hệ thân thiện giữa giảng viên với sinh viên. Đó là sự trở ngại để giảng 
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viên có thể truyền tải về đặc thù nghề nghiệp, kinh nghiệm nghề nghiệp cũng 

như khơi gợi sự yêu thích nghề nghiệp với sinh viên. Từ sự hứng thú với nghề 

nghiệp mình đã chọn, sinh viên sẽ tích cực tích lũy và bổ sung kiến thức chuyên 

ngành. 

Việc dạy và học trình độ đại học hiện nay không chỉ là việc truyền thụ 

kiến thức một chiều từ giảng viên đến sinh viên. Giảng viên sẽ đảm nhiệm vai 

trò là người hướng dẫn, giải đáp thắc mắc; còn sinh viên chủ động nội dung kiến 

thức, hoàn thiện kiến thức theo mục tiêu của bản thân. Chính sự thay đổi này 

làm tăng lên trách nhiệm của giảng viên trong quá trình giảng dạy và đòi hỏi 

giảng viên phải đầu tư nhiều thời gian để tìm thêm kiến thức, áp dụng thực hiện 

thêm nhiều phương pháp giảng dạy để đạt được mục tiêu bài giảng.  

- Sử dụng kỹ thuật phân nhóm: Hoạt động nhóm làm tăng tính chủ động 

của sinh viên và là điều kiện để sinh viên thể hiện khả năng thuyết trình – là kỹ 

năng mềm mà sinh viên cần phải rèn luyện. Đa dạng hình thức tổ chức hoạt 

động nhóm: thảo luận nhóm và trình bày ngay tại lớp; nhóm thảo luận trong thời 

gian tự học và gửi sản phẩm cho giảng viên đánh giá.  

+ Thảo luận nhóm tại lớp: Khi lựa chọn nội dung thảo luận giảng viên nên 

lựa chọn nội dung trọng tâm của bài học, ngắn gọn và gắn với từng phần hành 

công tác kế toán thực tế của doanh nghiệp để sinh viên vận dụng được kiến thức 

bài học, không chiếm nhiều thời gian trên lớp. Giảng viên hướng dẫn các nhóm 

lấy thông tin liên quan từ bài học và thông qua mạng internet từ thiết bị 

Smartphone của sinh viên. Sinh viên sẽ chọn lọc thông tin sử dụng trong bài 

thảo luận trong khoảng thời gian mà giảng viên yêu cầu thực hiện. Giảng viên 

khuyến khích các nhóm sử dụng các hình ảnh và trình bày bằng bản mềm trên 

các ứng dụng Word, excel hoặc powerpoint bằng cách cộng thêm điểm trình bày 

cho các nhóm thực hiện được theo cách thức này. Nếu trong điều kiện hạn chế 

về mặt thời gian, thay vì viết trong giấy A3, A2 …gián lên bảng và thuyết trình 

như trước đây thì các nhóm trình bày vào tờ giấy A4, chụp ảnh và trình chiếu 

lên màn hình. Hình thức thảo luận trên lớp, giảng viên thực hiện 1 chương 1 

phần thảo luận  
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+ Gửi sản phẩm thảo luận nhóm cho giảng viên: Với hình thức thảo luận 

này thì giảng viên sẽ đưa ra những yêu cầu có phần mở rộng với những chủ đề 

cần phải đầu tư thời gian để các nhóm thực hiện. Yêu cầu của sản phẩm thảo 

luận phải đòi hỏi cao hơn như: bài thảo luận bắt buộc phải trình bày bằng 

powerpoint hoặc bằng một app nào đó mà nhóm thống nhất với những hình ảnh 

và thông tin yêu cầu ở mức độ cao, hàm lượng kiến thức lớn.  

Giảng viên có thể tiếp nhận sản phẩm của các nhóm qua: 

 Địa chỉ gmail của giảng viên: các nhóm sẽ gửi sản phẩm của bài thảo 

luận qua địa chỉ gmail của giảng viên. Giảng viên đánh giá và cho điểm từng 

nhóm. Sử dụng cách thức này chỉ giáo viên biết được sản phẩm của mỗi nhóm, 

các nhóm không thể xem và đánh giá sản phẩm của nhóm khác. 

 Gửi sản phẩm trên Padlet: Các nhóm gửi sản phẩm vào padlet được 

giảng viên chia sẻ. Sản phẩm của các nhóm được công khai và ngoài đánh giá 

của giảng viên thì các nhóm có thể đánh giá cũng như học tập được lẫn nhau.    
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 Hoặc giảng viên có thể lựa chọn các ứng dụng khác để các nhóm nộp sản 

phẩm như: facbook; zalo…  

Trong hoạt động nhóm phải phân công luân phiên các vị trí, đặc biệt là 

nhóm trưởng và người trình bày để tất cả các thành viên trong nhóm phải có 

trách nhiệm thực hiện. Giảng viên nên có điểm khuyến khích cho nhóm có sự 

trình bày sáng tạo, đa dạng và thái độ tham gia tích cực của các thành viên. 

- Sử dụng kỹ thuật tia chớp: Giảng viên sử dụng kỹ thuật này để củng cố 

kiến thức của sinh viên sau mỗi nội dung bài giảng. Thông thường, giảng viên 

trình chiếu câu hỏi và phát huy tinh thần phát biểu của sinh viên, tuy nhiên sử 

dụng cách thức này chỉ lặp đi lặp lại với một số sinh viên có ý thức học tập tốt. 

Thay bằng việc trình chiếu câu hỏi, giảng viên sử dụng ứng dụng Quizizz. Đây 

là ứng dụng phù hợp nhất để giảng viên củng cố nội dung bài học và yêu cầu tất 

cả sinh viên phải tham gia ngay tại lớp. Sinh viên sử dụng smart phone, ipad 

hoặc máy tính để làm bài và giáo viên dựa vào kết quả tham gia để đánh giá 

điểm chuyên cần kết hợp với điểm danh. 

Việc thực hiện trên ứng dụng vừa giúp sinh viên ôn lại được nội dung bài 

học, vừa rèn luyện khả năng phản xạ của sinh viên và các kỹ năng sử dụng các 

ứng dụng công nghệ. Và chính việc tận dụng smart phone trong giờ học tạo sự 

hưng phấn cho sinh viên, đồng thời hạn chế được việc sinh viên sử dụng điện 

thoại cho mục đích khác.  
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 Bên cạnh đó, học phần Nguyên lý kế toán là học phần yêu cầu sinh viên 

phải làm nhiều bài tập, việc làm nhiều bài tập là cách thức tốt nhất để sinh viên 

nhớ được các kiến thức của học phần. Hơn nữa học phần nguyên lý kế toán là 

học phần đầu tiên hướng dẫn sinh viên trình bày cách ghi chép (vẽ tài khoản kế 

toán, lập bảng biểu…) và trình tự thực hiện một bài tập kế toán. Trước đây, 

giảng viên sẽ yêu cầu sinh viên làm bài tại lớp, sau đó kiểm tra trực tiếp bài của 

sinh viên hoặc gọi sinh viên lên bảng chữa bài. Tuy nhiên, việc thực hiện như 

vậy sẽ tốn thời gian trên lớp và sẽ không thực hiện được với những sinh viên 

không có ý thức học tập. Đồng thời, nếu giảng viên không thực hiện kiểm tra 

thường xuyên thì sinh viên sẽ không tự giác làm bài tập và ôn tập lại kiến thức. 

Để hạn chế được điều đó và tăng cường khả năng rèn luyện bài tập của sinh 

viên, giảng viên sử dụng ứng dụng Azota yêu cầu sinh viên nộp bài tập. Azota 

không yêu cầu sinh viên phải có gmail, sinh viên chỉ cần nhấn vào đường link 

mà giảng viên đã gửi trên các thiết bị thông minh sẽ gửi được bài. Khi sử dụng 

ứng này, giảng viên sẽ yêu cầu sinh viên thực hiện bài tập và nộp trong một 

khoảng thời gian nhất định. Giảng viên sẽ theo dõi sinh viên nộp bài và căn cứ 

vào bảng theo dõi để đánh giá điểm chuyên cần của sinh viên. Gửi bài tập qua 

ứng dụng này sinh viên phải thực hiện bài tập theo yêu cầu ngay tại lớp hoặc ở 

nhà, giảng viên có thể chấm và kiểm tra bài của tất cả các sinh viên. Sinh viên 

biết được kết quả bài tập của mình khi giảng viên hoàn thành việc chấm bài.  
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 Giảng viên cập nhật danh sách lớp theo danh sách của Phòng Quản lý đào 

tạo cung cấp vào ứng dụng phần mềm theo hướng dẫn. Theo đó giảng viên dễ 

dàng có thể theo dõi được sinh viên chưa nộp, đã nộp hoặc đã chấm điểm. Sử 

dụng ứng dụng này giảng viên có thể công khai danh sách nộp bài từng lần trước 

sinh viên, hạn chế sự thắc mắc về thời gian nộp, việc nhầm lẫn khi giảng viên 

theo dõi. 

 Nếu sử dụng những ứng dụng trên vào quá trình giảng dạy và tương tác 

với sinh viên thì việc đánh giá điểm chuyên cần không chỉ còn là những lần 

điểm danh mà đánh giá được cả một quá trình học tập của sinh viên. Đánh giá 

được thái độ học tập, cũng như kích thích được việc tự học của sinh viên. Thực 
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hiện các ứng dụng này, sinh viên có thể sử dụng được các ứng dụng, tăng cường 

khả năng sử dụng các thiết bị smart và đây cũng là những ứng dụng và kỹ năng 

sinh viên có thể sử dụng khi đi làm hoặc làm thêm online. Hơn nữa, nếu chỉ 

dừng lại ở việc theo dõi đánh giá và tăng sự tương tác với sinh viên thì giảng 

viên có thể sử dụng miễn phí các phần mềm này và việc tạo bài tập, chủ đề ... 

giảng viên có thể sử dụng cho nhiều khóa khác nhau. 

3.2. Đánh giá điểm quá trình theo hướng nghiên cứu tổng hợp 

 Giảng dạy hướng tới người học là tạo sự chủ động cho người học, tăng 

cường sự tự nghiên cứu, vận dụng của người học đặc biệt là đối với các học 

phần chuyên ngành. Với những kiến thức được giảng viên truyền đạt và những 

kiến thức mà sinh viên tự bổ sung được thì việc đánh giá điểm quá trình chỉ 

thông qua bài kiểm tra là tương đối hạn chế. Vì chỉ thông qua một bài kiểm tra 

thực hiện trong vòng 2 tiết học thì sinh viên khó có thể phát huy hết kiến thức 

mà mình có. Lấy điểm bài kiểm tra để đánh giá cả quá trình học có thể sẽ xẩy ra 

hiện tượng sinh viên không thỏa mãn về điểm và không đảm bảo tính công 

bằng. Hơn nữa, việc học gắn liền với việc rèn luyện kỹ năng mềm và kỹ năng 

nghề nghiệp cho sinh viên, vì vậy để nâng cao chất lượng của học phần Nguyên 

lý kế toán giảng viên nên thay việc thực hiện bài kiểm tra bằng bài tiểu luận để 

sinh viên thể hiện hết khả năng của mình.  

 Chủ đề của bài tiểu luận phải bao quát được toàn bộ nội dung chính của 

học phần nguyên lý kế toán từ chứng từ kế toán, tính giá tài sản đến việc ghi 

chép vào tài khoản kế toán. Việc thiết kế chủ đề chia thành 2 phần: phần lý luận 

chung và phần mở rộng, có ý kiến đánh giá nhận xét của sinh viên. Việc thiết kế 

như vậy sẽ giúp giảng viên có thể phân loại được sinh viên, đồng thời có đánh 

giá toàn diện và công bằng hơn quá trình học tập của sinh viên.  

 Để có những chủ đề tiểu luận phong phú và phù hợp, các giảng viên được 

phân công giảng dạy xây dựng chủ đề và thông qua bộ môn góp ý, chỉnh sửa. Từ 

đó, Bộ môn xây dựng ngân hàng đề tiểu luận để đánh giá điểm quá trình cho các 

lớp. Ngân hàng đề tiểu luận được bổ sung, cập nhật và chỉnh sửa cho phù hợp 
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với sự thay đổi về chế độ kế toán của Bộ tài chính và các cơ quan Nhà nước có 

liên quan.  

 Ngay từ khi học phổ thông, sinh viên đã được tiếp cận với tin học văn 

phòng, các kỹ năng trình bày văn bản vì vậy giảng viên phải đặt ra yêu cầu cao 

trong việc trình bày bài tiểu luận. Tuy nhiên, nếu thực hiện bài tiểu luận thông 

qua đánh máy sẽ xẩy ra hiện tượng sao chép, vì vậy giảng viên ra chủ đề tiểu 

luận phải mang tính chất mở rộng và số liệu sinh viên sẽ tự xây dựng hợp lý 

nhất. 

3.3. Điều kiện để thực hiện đổi mới 

 - Sinh viên:  Có thiết bị smarphone, máy tính bảng hoặc laptop, có thái độ 

học tập nghiêm túc, xác định được mục đích học tập vì nghề nghiệp. Phát huy 

khả năng thuyết trình, làm việc nhóm và rèn luyện các kỹ năng mềm. Sinh viên 

khai thác các ứng dụng phục vụ học tập trên các thiết bị smart. 

- Giảng viên: Khi thực hiện những phương pháp đổi mới này giảng viên 

được phân công giảng dạy phải dành nhiều thời gian để thiết kế chủ đề, xây 

dựng bộ câu hỏi và chấm bài. Ngoài ra, các giảng viên phải luôn cập nhật văn 

bản, chỉnh sửa và bổ sung thêm vào bộ câu hỏi, chủ đề. Giảng viên tìm kiếm 

thêm các ứng dụng phù hợp để đánh giá quá trình học tập của sinh viên thông 

qua các thiết bị smart. 

 - Bộ môn Kiểm toán : Tăng cường tổ chức sinh hoạt cấp bộ môn để trao 

đổi, phổ biến và thảo luận chủ đề tiểu luận. Bộ môn là cầu nối để giảng viên chia 

sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật giảng dạy và những tình huống sư phạm thực tế. 

 - Khoa Kế toán – Kiểm toán: Tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo về vận 

dụng kỹ thuật giảng dạy tích cực cho các học phần, semina về ứng dụng các 

phần mềm phục vụ giảng dạy theo công nghệ 4.0. Tổ chức tập huấn về thay đổi 

các chính sách kế toán, thuế… 

 - Nhà trường: Đảm bảo hệ thống mạng Internet ở các giảng đường ổn 

định.  
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III. KẾT LUẬN 

  Với mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm thu hút người học thì 

giảng viên phải tự mình thay đổi, ngoài việc cập nhật, tự nâng cao trình độ về 

kiến thức nghề nghiệp, giảng viên còn phải đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Giảng dạy trong thời kỳ 4.0 và dịch bệnh phức tạp kéo dài vừa là thách thức 

nhưng cũng là cơ hội để giảng viên tiếp cận với công nghệ, áp dụng công nghệ 

vào giảng dạy. Thay vì giảng viên phải theo dõi, cấm đoán sinh viên sử dụng 

điện thoại, ipad … trong giờ học thì giảng viên sử dụng các ứng dụng trên các 

thiết bị smart của sinh viên để làm phong phú bài giảng, tạo sự thu hút với sinh 

viên.  Đổi mới phương pháp đánh giá dựa trên các ứng dụng smart của sinh viên 

vừa mang lại tính công bằng, đánh giá đúng thực lực của sinh viên, vừa nâng 

cao được chất lượng việc dạy và học. 

 Trong bài tham luận này, tác giả đưa ra một số phương pháp đổi mới 

trong việc đánh giá để nhằm nâng cao chất lượng dạy và học học phần nguyên lý 

kế toán. Tác giả mong muốn nhận được những phản hồi tích cực từ phía các 

giảng viên và sinh viên để có thể có nhiều phương pháp đổi mới cách đánh giá 

hơn nữa trong điều kiện phát triển của công nghệ với mục tiêu nâng cao chất 

lượng dạy và học. 
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HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN TỪ GÓC NHÌN 

CỦA SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ 

Nguyễn Nhự Thành 

Lớp ĐHCQ Kinh tế K7-01 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Không chỉ đối với sinh viên ngành kế toán mà với sinh viên theo học 

ngành kinh tế thì học phần “nguyên lý kế toán” là một học phần cần thiết mà 

mỗi sinh viên cần phải học. 

Tôi là một sinh viên theo học ngành kinh tế, tuy nhiên tôi rất thích học 

môn nguyên lý kế toán. Môn nguyên lý kế toán là học phần đầu tiên làm tiền đề 

cho nhiều học phần thuộc chuyên ngành kế toán như kế toán tài chính, lý thuyết 

kiểm toán…, có liên quan mật thiết với lĩnh vực chuyên môn của các ngành kinh 

tế nói chung. Học phần Nguyên lý kế toán khai mở cho ta nhiều khái niệm cơ 

bản quan trọng trong lĩnh vực kinh tế nói chung như "tài sản", "nguồn hình 

thành tài sản", "doanh thu", "chi phí", "lợi nhuận",…. và đưa đến những hiểu 

biết cụ thể về "chứng từ", "tài khoản kế toán", "báo cáo tài chính"…v.v.. Ngoài 

ra nó còn giúp ta hình dung toàn bộ quy trình hạch toán để có được những con 

số báo cáo về tình hình tài sản, sự vận động của tài sản, kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh của một đơn vị. 

Đó là những kiến thức và kỹ năng hết sức cần thiết phục vụ cho công việc 

chuyên môn sau này trên lĩnh vực kinh tế. Đồng thời qua đó rèn giũa cho ta thái 

độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận và trung thực, tuân thủ đúng quy định của các 

văn bản pháp luật trong từng công việc. 

Tuy nhiên đây là một học phần với kiến thức cũng như cách học gần như 

khác hẳn với các môn học cơ sở như "tiếng anh", "toán kinh tế",… Nếu ta không 

có phương pháp học tập phù hợp thì sẽ rất khó tiếp thu và đạt kết quả tốt  ở học 

phần này. 

II. NỘI DUNG 

1. Quan điểm về học phần "Nguyên lý kế toán"  với sinh viên ngành kinh tế 
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Học phần "Nguyên lý kế toán" liệu có phải là "đặc sản" riêng của sinh 

viên ngành kế toán hay không ? vậy sinh viên ngành kinh tế hay ngành quản trị 

có nhất thiết phải học tốt học phần này ? Có thể có ai đó nghĩ rằng sinh viên 

ngành kinh tế thì chỉ học "Nguyên lý kế toán" cho vui, để lấy điểm là chính. Tuy 

nhiên ở lớp tôi khi học học phần này, không chỉ có sinh viên ngành kế toán mà 

nhiều sinh viên ngành kinh tế, quản trị cũng rất chăm học. Về thái độ học tập ở 

lớp như phát biểu, chữa bài, hỏi bài,… cũng như điểm số thì sinh viên ngành 

kinh tế, quản trị cũng không thua kém, thậm chí có đôi lúc còn sôi nổi hơn cả 

sinh viên ngành kế toán. Điều đó chứng tỏ sinh viên ngành kinh tế cũng rất quan 

tâm và coi trọng những kiến thức của học phần "Nguyên lý kế toán". 

2. Một số kinh nghiệm để học tốt học phần "Nguyên lý kế toán” 

 Ở góc độ của bản thân, để học được học phần này thì cần phải nắm bắt 

được phương pháp học một cách phù hợp nhất. Như chúng ta đã biết, đối với 

sinh viên kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành kế toán nói riêng thì môn 

nguyên lý kế toán được ví như môn vỡ lòng và mang tính chất bắt buộc. Trong 

chương trình đào tạo bắt buộc bạn phải học qua"Nguyên lý kế toán" và "kế toán 

tài chính". Do đó, nếu bạn bị mất căn bản ngay từ học phần này thì sẽ gặp rất 

nhiều khó khăn khi học những học phần tiếp theo vì học phần"Nguyên lý kế 

toán" là nền tảng để đi sâu vào học chuyên ngành. Thông thường, ta bỡ ngỡ khi 

tiếp xúc một vấn đề mới, vì vậy có rất nhiều bạn gặp khó khăn khi học học 

phần"Nguyên lý kế toán". Hiểu được nhu cầu đó, bằng kinh nghiệm đã học qua 

học phần "Nguyên lý kế toán", tôi đã tìm hiểu và tổng hợp lại những cách học 

tốt để các bạn tham khảo: 

Thứ nhất: “Hệ thống tài khoản kế toán phải học thuộc lòng”nhiều bạn cho rằng 

không nhất thiết phải thuộc lòng hệ thống tài khoản kế toán vì khi cần có thể lấy 

ra xem, nhưng như thế sẽ mất nhiều thời gian, khiến bạn cảm thấy bối rối và mất 

tập trung, khó để tư duy một cách có hệ thống. Nếu không thuộc lòng bạn sẽ 

không thể làm được bài tập của mình một cách hiệu quả nhất, hơn nữa bạn sẽ 

cảm thấy bất lợi khi đi làm. Để thuận lợi hơn khi học, bạn nên viết ra giấy các số 

hiệu tài khoản ứng tên các tài khoản kèm theo như (Sô hiệu TK 111, tên tài 
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khoản là “Tiền mặt”, hay số hiệu TK 112 với tên của nó là “Tiền gửi ngân 

hàng”.. ), chúng ta viết nhiều lần và làm nhiều bài tập như thế bạn có thể nhớ rất 

lâu và áp dụng rất nhanh khi cần. Đặc biệt chúng ta phải học thuộc và ghi nhớ 

quy ước chung:  

+ Đối với loại tài khoản kế toán thuộc “Vốn” thì phát sinh tăng ghi vào “bên 

Nợ” còn phát sinh giảm ghi vào “bên Có”, số dư chủ yếu loại tài khoản này nằm 

“bên Nợ” tài khoản. 

+ Đối với loại tài khoản kế toán thuộc “Nguồn vốn” thì phát sinh tăng ghi vào 

bên Có” còn phát sinh giảm ghi vào “bên Nợ” số dư chủ yếu loại tài khoản này 

nằm “bên Có” tài khoản. 

+ Đối với loại tài khoản thuộc quá trình kinh doanh của đơn vị thì không bao giờ 

có số dư cuối kỳ, và còn rất nhiều vấn đề liên quan khác có trong học phần 

“Nguyên lý kế toán” mà chúng ta cần phải ghi nhớ. 

Thứ hai: “Tự kẻ các mẫu sổ, mẫu bảng kế toán” có rất nhiều bạn photo mẫu 

bảng ra trước, rồi đến khi làm bài tập chỉ cần lấy bảng đó ra điền số liệu vào. 

Với cách làm này, sẽ giúp bạn không bị mất thời gian vẽ lại mẫu biểu. Tuy 

nhiên, nó chỉ dành cho những ngày đầu tiên thôi các bạn nhé. Vì các bạn không 

thể mang theo những mẫu photo đó đến hết con đường sự nghiệp của bạn được. 

Vì vậy, chỉ còn cách là tự ghi nhớ để vẽ biểu mẫu khi cần. Cách này sẽ có cho 

bạn 2 lợi ích, 1 là các bạn sẽ hiểu được nó và khi điền số liệu vào cũng ít sai sót 

hơn và 2 là bạn nhớ luôn biểu mẫu rất có lợi cho công việc sau này. 

Thứ ba: “Nhớ cách định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng cách làm 

thật nhiều bài tập” để nhớ cách định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bạn phải 

chịu khó làm bài tập nguyên lý kế toán mà thầy cô cho trên lớp cũng như tìm 

thêm những tài liệu bên ngoài. Ngoài ra, các bạn có thể tự nghĩ ra các nghiệp vụ 

và định khoản chúng. 

Thứ tư: “Nên học nhóm với nhau”  có câu học thầy không tày học bạn, học 

nhóm cũng là một trong những cách hiệu quả để học tốt học phần nguyên lý kế 

toán. 
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Chúng ta có thể tự thành lập một nhóm nhỏ để tập trung học với nhau, cùng 

nhau giải bài tập cũng như giúp giải đáp những thắc mắc. Nếu như gặp những 

vấn đề khó hơn thì có thể hỏi trực tiếp giảng viên. 

Thứ năm: “Tính cẩn thận trong kế toán” với tính chất môn học không đòi hỏi 

bạn phải sáng tạo nhiều mà rất cần tính cẩn thận, tuân thủ. Với kế toán, cẩn thận 

là một tính cách rất quan trọng, vì vậy, bạn phải tập cho mình tính cẩn thận ngay 

từ đầu nhé.  

Trên đây là 5 mẹo để học tốt môn nguyên lý kế toán của bản thân tôi,  mong 

rằng nó sẽ có ích, giúp bạn thuận lợi hơn khi học học phần này. Sau học phần 

này, còn rất nhiều học phần tiếp theo mà bắt buộc bạn phải có kiến thức của 

nguyên lý kế toán. Vì vậy, hãy cố gắng học thật tốt môn này nhé. 

III. KẾT LUẬN 

 Như vậy không chỉ sinh viên chuyên ngành kế toán mà sinh viên các 

ngành khác như ngành kinh tế, hay quản trị… cũng rất cần và cũng có thể học 

tốt học phần "Nguyên lý kế toán". Chỉ cần chúng ta hiểu và nắm vững những 

nguyên lý cơ bản trong hạch toán, có tinh thần học tập nghiêm túc và chăm chỉ, 

cộng với phương pháp học thích hợp thì chắc chắn chúng ta sẽ yêu thích nó, và 

tất nhiên sẽ dễ dàng có được điểm cao trong các bài kiểm tra hay thi kết thúc học 

phần, đồng thời làm tiền đề để học tốt môn chuyên ngành kế toán sau này. Bài 

viết của em chắc chắn còn nhiều thiếu sót về cách nhìn nhận trong quá trình 

nghiên cứu, học tập môn Nguyên lý kế toán kính mong bạn đọc góp ý cho bài 

viết của em được tốt hơn.  Em xin chân thành cảm ơn!  

Tài liệu tham khảo 

1. TS Dương Xuân Thao (2015). Giáo trình Nguyên lý kế toán, Đại học kinh tế Nghệ An. 

NXB thống kê 

2. Trang https://onthisinhvien.com/tin-tuc/ca-ch-ho-c-to-t-mon-nguyen-ly-ke-toa-n-2020. 
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VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN VAI TRONG GIẢNG DẠY 

HỌC PHẦN “ NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN” TẠI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

Ths. Phan Thị Thu Hiền 

Bộ môn Kiểm toán  

Khoa Kế toán – Kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thời gian gần đây, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, hết sức coi trọng 

việc ứng dụng các phương pháp giảng dạy tích cực trong hoạt động dạy – học 

hướng tới lấy người học làm trung tâm. Nhiều buổi hội thảo cấp Trường, cấp 

Khoa và học thuật cấp Bộ môn nhằm nhân rộng các phương pháp giảng dạy tích 

cực được ứng dụng cho tất các học phần đến đội ngũ giảng viên trong toàn 

trường. Đồng thời, hàng năm các Khoa đăng ký các tiết dự giờ giảng tại các lớp, 

đây là nơi để các giảng viên trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm giảng dạy. 

Thêm vào đó, năm 2021 Nhà trường  triển khai viết đề cương tín chỉ theo chuẩn 

đầu ra chương trình đào tạo. Tổ bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy phải cụ thể 

hóa các phương pháp, kỹ thuật giảng dạy theo từng tiết học. Tất cả những hoạt 

động đó đã khuyến khích các giảng viên ứng dụng nhiều hơn các phương pháp 

giảng dạy tích cực vào thực tế bài giảng.  

Là một giảng viên được tham gia vào tất cả các hoạt động đó, bản thân tôi 

luôn nỗ lực tìm hiểu và sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực làm phong 

phú và nâng cao chất lượng bài giảng của mình. Trong phạm vi bài tham luận 

này, tôi xin xin trình bày chủ đề về kinh nghiệm của bản thân khi ứng dụng một 

phương pháp dạy học tích cực- phương pháp phân vai trong giảng dạy học phần 

“Nguyên lý kế toán” tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 

II. NỘI DUNG 

1. Khái niệm và điều kiện áp dụng phương pháp phân vai 

Phân vai là phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành (làm thử) một số 

cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Là phương pháp giảng dạy 

nhằm giúp học sinh suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách tập trung vào một 
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sự kiện cụ thể mà các em quan sát được. Việc “diễn” không phải là phần chính 

của phương pháp mà điều quan trọng nhất là sự thảo luận sau phần diễn đó. 

Để thực hiện phương pháp phân vai trong dạy học cần bảo đảm bột số điều 

kiện sau: 

1) Người học đã học hoặc tự học về nội dung chủ đề của buổi phân vai, trên cơ 

sở đó các vai trong mới thực hiện được nhiệm vụ; các người học khác mới có 

thể nhận xét, trao đổi, rút kinh nghiệm, học tập được 

Vì vậy khi thực hiện buổi phân vai cần báo trước cho người học để chuẩn bị, 

ôn tập lại các kiến thức đã học đồng thời giảng viên yêu cầu  

2) Lớp học  không quá đông (nên dưới 30 người) để có thể quan sát, theo dõi 

được các vai đóng đầy đủ; tham gia thảo luận, rút kinh nghiệm trong buổi đó. 

3) Giảng viên cần chuẩn bị trước cho buổi học, viết đầy đủ quy trình thưc hiện 

dạy học bằng phương pháp phân vai. 

Lưu ý: xây dựng mục tiêu học tập buổi phân vai phù hợp với mục tiêu học tập 

của bài giảng, nhưng không phải là sao chép lại mục tiêu học tập bài giảng mà là 

minh họa, bổ sung hco mục tiêu học tập bài giảng. 

4) Giảng viên nhất thiết phải có mặt đầy đủ, theo dõi, ghi chép để hướng dẫn 

thảo luận và tổng kết những điều học được qua buổi phân vai. 

2. Thực hiện phương pháp phân vai trong học phần Nguyên lý kế toán 

     Để đạt được hiệu quả cao nhất khi sử dụng phương pháp phân vai trong học 

phần Nguyên lý kế toán, giảng viên cần phải thực hiện theo trình tự sau: 

(1) Xác định mục tiêu 

(2) Xác định tình huống 

(3) Chuẩn bị tình huống 

(4) Thiết bị, dụng cụ dạy và học 

(5) Tổ chức lớp học 

(6) Đánh giá. 

2.1. Xác định mục tiêu 

Mục tiêu tổng quát của môn học : 
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- Về kiến thức: Người học hiểu về các khái niệm cơ bản, nguyên tắc, đối 

tượng, phương pháp kế toán, từ đó có thể hạch toán được toàn bộ các giao dịch 

kinh tế trong hoạt động của các loại hình đơn vị. 

- Về kỹ năng: Người học có khả năng vận dụng các phương pháp kế toán 

để tính toán, định khoản giao dịch kinh tế phát sinh và rèn luyện tính cách của 

người làm nghề kế toán. 

- Về năng lực tự chủ và rèn luyện: Rèn luyện người học có khả năng tự 

nghiên cứu và  tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức, trách nhiệm đối với nghề 

nghiệp và xã hội. 

Từ mục tiêu tổng quát của môn học, giảng viên xác định mục tiêu cụ thể của 

từng buổi học, xác định nội dung kiến thức cần truyền đạt của từng buổi học đến 

người học.  

Giả sử trong buổi học về nội dung “ Kế toán quá trình bán hàng” thuộc 

Chương 7, người học phải biết được: phương pháp hạch toán hàng tồn kho cho 

hàng hóa xuất bán, phương pháp tính giá cho lượng hàng hóa xuất bán , biết 

phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, biết định khoản các nghiệp vụ kế toán bán  

hàng,... 

2.2. Xác định chủ đề 

     Sau khi xác định mục tiêu cụ thể của từng buổi học, giảng viên sẽ xây dựng 

tình huống cụ thể, nhằm chuyển tải ý tưởng của người dạy sao cho đạt được hiệu 

quả cao nhất đối với người học. Thông thường, tình huống sẽ nằm trong kịch 

bản tổng thể của cả bài học. Tuy nhiên, đối với môn học này nếu cứ áp dụng tình 

huống máy móc theo kịch bản cho trước, sẽ rất khô khan và nhàm chán đối với 

người học. Do đó, người dạy nên tùy thuộc theo diễn biến từ thực tế lớp học 

“sáng tạo” ra các tình huống bất ngờ ngoài dự kiến, sẽ giúp cho lớp học sôi động 

hơn. 

 Chủ đề của tình huống được xác định theo mục 2.1 là:  Mô phỏng giao  

dịch kinh tế về nghiệp vụ bán hàng giữa 2 công ty đối tác của nhau.  
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Trong quá trình thực hiện kịch bản cho trước này có một khâu nào đó bị 

“sai sót” thì ngay khi đó, giảng viên sẽ tận dụng cơ hội này để đưa ra tình huống 

mới, tạo không khí vui vẻ và tâm lý thoải mái cho người học. 

 Chẳng hạn: Xây dựng tình huống bán hàng cho đối tác là công ty ABC, 

người mua hàng thanh toán bằng tiền mặt với số tiền hơn 20.000.000đ, kế toán 

tiến hành viết hóa đơn đồng thời nhận tiền và ghi phiếu thu… Như vậy tính 

huống mới này, giảng viên đặt câu hỏi để sinh viên đưa ra ý kiến để xử lý tình 

huống đó. Sau đó giảng viên giải thích để sinh viên hiểu, đó cũng chính là cơ hội 

để giảng viên mở rộng thêm bài học. 

2.3. Chuẩn bị tình huống 

Sau khi  đã thống nhất về nội dung xác định tình huống, giảng viên đưa ra 

từng tình huống cụ thể và yêu cầu sinh viên xử lý để một tình huống diễn ra một 

cách tự nhiên, đúng như thực tế phát sinh hàng ngày, đòi hỏi người dạy phải có 

sự chuẩn bị hết sức chu đáo từ những chi tiết nhỏ nhất. Để làm được việc này, 

giảng viên phải là người có kiến thức lý thuyết vững vàng và đã từng trải qua 

thực tế công việc. Bởi khi tình huống xảy ra, giảng viên phải đối mặt với những 

câu hỏi từ thực tiễn của sinh viên và thường thì những câu hỏi này không có 

trong kịch bản định sẵn. 

Cũng ví dụ về buổi học trên giảng viên đưa ra tình huống:  

Giả sử giao dịch bán hàng được phát sinh tại Công ty TNHH Châu Gia 

vào ngày 28/02/2022. Sau khi đàm phán về giá cả, hình thức giao- nhận hàng 

Công ty cổ phần Phúc Thịnh Phát đồng ý mua lô hàng là 200 thùng mì tôm Hảo 

Hảo, với đơn giá đã có thuế: 86.000đ, trong đó thuế suất thuế giá trị gia tăng là 

10%.Thông tin hóa đơn GTGT: số hđ:5423059; kí hiệu: CG/22T;ngày hóa đơn: 

28/02/2022. 

Yêu cầu: dựa vào nội dung nghiệp vụ, các nhóm được phân vai mô phỏng 

lại các hoạt động, nhiệm vụ của mình theo trình tự hạch toán kế toán. 

Với tình huống này, sẽ có hai doanh nghiệp là đối tác của nhau với một 

bên là người mua hàng và một bên là nhà cung cấp, sau quá trình đàm phán về 
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giá cả, hợp đồng sẽ xuất hiện đơn đặt hàng, giao hàng, nhận hàng và theo dõi 

công nợ,...  

     Bên cạnh đó, giảng viên nên chủ động những tình huống thực tế phát sinh, 

chẳng hạn sinh viên được phân vai nhân viên kế toán có thể mắc các lỗi như: 

viết sai thông tin trên hóa đơn giá trị gia tăng, định khoản sai nghiệp vụ, vào sai 

sổ kế toán,…  

2.4. Thiết bị, dụng cụ dạy và học 

       Thiết bị, dụng cụ dạy và học là một yếu tố không thể thiếu trong sự thành 

công của một buổi học, một môn học. Phòng học lý thuyết cần được trang bị 

các thiết bị  như: Máy tính nối mạng, máy in, máy fax, điện thoại,... Bên cạnh 

đó, là sự đầy đủ về biểu mẫu chứng từ kế toán, số kế toán và các thiết bị, dụng 

cụ văn phòng khác. Nói chung, sự đầy đủ sẽ mang lại hiệu quả cao trong học 

tập. 

       Liên hệ tình huống trên, thiết bị cần được trang bị: máy tính (để soạn thảo 

báo giá; hợp đồng), máy in, điện thoại ( linh động sử dụng điện thoại cá nhân 

của người diễn), các mẫu chứng từ: phiếu  thu; phiếu chi; hóa đơn giá trị gia 

tăng; sổ kế toán chi tiết tk 156 và các thiết bị văn phòng: bút, 10 tờ giấy A4. 

2.5. Tổ chức lớp học 

     Lấy giả sử mô hình lớp học ảo có 20 sinh viên, tùy theo mục tiêu của từng 

buổi học và những tình huống được xây dựng cụ thể, giảng viên sẽ chia lớp 

thành từng nhóm khác nhau, mỗi nhóm đại diện cho một chủ thể trong mối 

quan chung. Các thành viên trong nhóm được phân vai cho các vị trí khác nhau 

trong phòng kế toán, mỗi vị trí đòi hỏi phải đảm nhiệm tốt công việc của mình, 

không ảnh hưởng đến công việc của người khác. 

       Lắp ráp vào tình huống đã nêu trên, giảng viên có thể chia lớp thành 4 nhóm 

khác nhau. Trong đó, một nhóm là đại diện cho phía người mua hàng, một nhóm 

là đại diện cho phía người bán hàng, hai nhóm còn lại sẽ là đại diện cho hai ngân 

hàng thanh toán mà ở đó người mua và người bán có mở tài khoản giao dịch,... 

Như vậy, tất cả sinh viên trong một lớp học đều sẽ được tham gia là một mắt 

xích trong một chuỗi hoạt động cung ứng. Sau khi thực hiện một lượt xong thì 

các nhóm đổi vai cho nhau và thực hiện lại tình huống như ban đầu. Như vậy, 

một tình huống có thể “xoay tua” 4 lần trong một buổi học mà không gây nhàm 
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chán, ngược lại người học cũng được trải nghiệm đủ các vị trí sẽ diễn ra trong 

thực tiễn. 

2.6. Đánh giá 

       Đánh giá hợp lý và chính xác năng lực của từng người học cũng là một việc 

rất quan trọng góp phần mang lại thành công của môn học. Giảng viên cần phải 

quan sát kỹ, ghi chép đầy đủ, và phân tích rõ ràng từng điểm mạnh, điểm yếu 

của mỗi sinh viên, những ưu điểm cần phát huy, những nhược điểm cần sửa 

chữa khắc phục. 

Đối với môn học này, đánh giá không phải chỉ là những điểm số khô khan mà 

đánh giá còn là những lời khen ngợi, động viên, đề ra những giải pháp để người 

học phát huy tối đa sở trường của mình. Chính những điều này, sẽ giúp cho 

người học tiến bộ hơn. 

    Vận dụng vào tình huống, giảng viên xây dựng bảng đánh giá: 

Tiêu chí 

Nhận xét Điểm 
Ghi 

chú 

Giỏi 

  (8-10) 

Khá 

(7-6) 

TB 

(4-5) 

Yếu 

(3-1) 
  

Chuẩn bị 

trang phục và 

đạo cụ 

      

Diễn xuất       

Nội dung  

kịch bản 

      

Thành viên 

tham gia 

      

Tổng       

 

Sau khi kết thúc quá trình nhận xét và cho điểm giảng viên một lần nữa  nhắc lại 

mục tiêu của buổi học.  

3. Ưu, nhược điểm và biện pháp khắc phục khi sử dụng phương pháp phân 

vai trong giảng dạy học phần Nguyên lý kế toán 

3.1. Ưu điểm 
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Phương pháp này giúp người học: 

     - Rèn luyện được cho học sinh thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ 

thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn. 

   - Tạo được hứng thú và chú ý. 

   - Tạo điều kiện để phát triển óc sáng tạo. 

   - Khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi theo hướng tích cực. 

     - Có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các vai 

diễn. 

     - Góp phần tích cực thúc đẩy động cơ và hiệu quả học tập cao, rèn luyện kĩ 

năng tình huống tốt. 

     - Giúp người học nhập vai, diễn tả thái độ ý kiến của người mà mình nhập 

vai, rèn thái độ giao tiếp, khả năng giao tiếp linh hoạt, khả năng giải quyết vấn 

đề, chủ động trong mọi tình huống nhằm tìm ra phương thức xử lí mới. 

      - Giúp người xem, người học dễ dàng nắm bắt được cách xử lí tình huống 

qua vai diễn của người khác. 

    - Giúp người học có thể tự điều chỉnh và thay đổi phương pháp ứng xử tốt 

hơn, hiểu cách nhìn của người khác. 

     - Luyện tập được cách dẫn chuyện và các chiến lược, chiến thuật xử lí những 

vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

     - Giúp người học được tập duyệt qua những tình huống, phát huy tính chủ 

động sáng tạo, tập phân tích đánh giá lợi ích của từng giải pháp, so sánh, lựa 

chọn... để có được những kĩ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay. 

3.2. Nhược điểm 

Bên cạnh những ưu điểm, phương pháp giảng dạy này cũng tồn tại những 

nhược điểm sau: 

     - Tâm lí e ngại, ngượng ngùng của người học có thể làm giảm hiệu quả của 

phương pháp. Mặt khác nhiều tình huống và vai diễn đôi khi vượt ra ngoài tầm 

hiểu biết của “diễn viên”. 

- Việc sử dụng phương pháp này đôi khi làm mất nhiều thời gian nên sẽ ảnh 

hưởng đến kế hoạch lên lớp theo. Cho nên, phương pháp đóng vai ít được sử 

dụng trong các hoạt động nội khóa mà hay được sử dụng trong các hoạt động 

ngoại khoá. 
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3.3. Biện pháp khắc phục 

    Đối với sinh viên: Sinh viên là đối tượng trực tiếp chịu sự ảnh hưởng của kết 

quả học tập đến tương lai của mình. Vì vậy, các bạn cần có thái độ tích cực 

trong học tập, chủ động tham gia vào tình huống. Tích cực tìm hiểu thông tin, 

tài liệu liên quan đến các tình huống đã, đang và sẽ tham gia, phối hợp cùng 

giảng viên sáng tạo ra những tình huống mới, hấp dẫn để lôi cuốn các bạn sinh 

viên khác cùng tham gia, giúp cho lớp học đạt hiệu quả cao 

     Đối với giảng viên: Giảng viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức thực 

tế để xây dựng các tình huống có tính thực tiễn cao và phù hợp với từng đối 

tượng sinh viên cụ thể. Cần nắm bắt nhanh diễn biến tâm lý của người học, để 

điều chỉnh hành vi cho phù hợp. 

      Đối với nhà trường: Cần trang bị một số phòng học tựa như  phòng kế toán 

ảo, để sinh viên được trải nghiệm công việc như một kế toán viên thực sự. 

Trang thiết bị đó bao gồm: Máy tính nối mạng, máy in, máy fax, điện thoại,... 

biểu mẫu chứng từ kế toán, số kế toán và các thiết bị, dụng cụ văn phòng khác. 

III. KẾT LUẬN 

Học tập là quá trình mà nhờ đó kiến thức được tạo ra thông qua sự biến 

đổi của kinh nghiệm. Kinh nghiệm sẽ được tích lũy qua quá trình người học 

vận dụng phương pháp này. Đồng thời, nó đã tạo ra một môi trường kích thích, 

mô phỏng thực tế cho phép người học tăng cường sự  hiểu biết về tình huống 

được tái hiện. Người học có được cái nhìn sâu sắc hơn vào khái niệm, nội dung 

bài học then chốt  bằng việc diễn xuất. Ngoài ra phương pháp này còn khiến 

cho người học hình thành kỹ năng văn hoá ứng xử công sở, một kỹ năng hết 

sức quan trọng khi ra trường.  
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NHỮNG KINH NGHIỆM ĐỂ ĐẠT KẾT QUẢ TỐT HỌC PHẦN 

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

Lớp ĐHCQ Kế toán K7-01 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mỗi người trong chúng ta đều có một cách học riêng, học như thế nào, 

phương pháp học ra làm sao thì đó là một điều vô cùng quan trọng để chúng ta 

có thể đạt kết quả cao trong học tập. Nhất là đối với sinh viên năm đầu, việc học 

tập để nắm vững những kiến thức cơ bản của nghề là vô cùng quan trọng, cấp 

thiết. 

 Như chúng ta đã biết, đối với sinh viên kinh tế nói chung và sinh viên 

chuyên ngành kế toán – kiểm toán nói riêng thì môn Nguyên lý kế toán được ví 

như môn vỡ lòng và mang tính chất bắt buộc trong chương trình đào tạo. Do đó, 

nếu bạn nào bị mất căn bản ngay từ môn này thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi 

học những môn tiếp theo vì Nguyên lý kế toán là nền tảng khi đi sâu vào học 

chuyên ngành.  

II.  NỘI DUNG 

 Thông thường, chúng ta hay cảm thấy bỡ ngỡ khi tiếp xúc một vấn đề 

mới, vì vậy có rất nhiều bạn gặp khó khăn khi học môn nguyên lý kế toán. Sau 

thời gian học nguyên lý kế toán, để việc học tập có hiệu quả , bản thân em đã rút 

ra được những kinh nghiệm sau: 

Thứ nhất: Tin tưởng vào bản thân và xây dựng một số kỹ năng học tập 

 Theo tôi, để học tốt không chỉ riêng học phần nguyên lý kế toán mà tất cả 

các môn học, trước hết chúng ta phải có niềm tin vào chính bản thân mình. Chỉ 

khi bạn tin vào bản thân thì bạn mới có thể đạt đươc những mục tiêu mình đặt 

ra. Hãy nhớ một điều rằng ta có thể học bất cứ điều gì cần học để đạt được bất 

cứ mục tiêu nào mà ta tự đặt ra. Con người sinh ra vốn là một điều kì diệu và kỹ 

năng học tập là kỹ năng kì diệu nhất của con người. Chẳng vậy mà có câu: 
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“Không một ai trên Trái đất này thừa cả, bạn sinh ra là để làm điều gì đó thật 

đặc biệt cho cuộc đời mình”. 

 Khi các bạn học môn nguyên lý kế toán chắc đa số các bạn đều nghĩ môn 

này khó, phức tạp rồi các bạn sẽ nghĩ là khó nên không học mà có học cũng 

không hiểu. Nhưng thật ra không phải vậy, chỉ cần các bạn chịu khó lắng nghe 

thầy cô giảng bài, nếu không hiểu đoạn nào bạn sẽ hỏi giảng viên trực giảng 

ngay lúc đó để được giải đáp, còn khi các bạn ngại không dám hỏi thì các bạn có 

thể hỏi bạn bè hoặc có thể về nhà nhắn tin gọi hỏi giảng viên. 

 Bên cạnh việc tiếp nhận sự truyền đạt kiến thức từ giáo viên thì theo mình 

kĩ năng quan trọng nhất và cần thiết đầu tiên là “thân tự lập thân” nghĩa là tự 

học. Khả năng độc lập trong học tập, tư duy sẽ giúp bạn tiến bộ rất nhanh. Đừng 

bao giờ ỷ lại vào thầy cô, bạn bè hay bất kì điều gì khác rồi lấy đó là cái cớ để 

bạn lười nhác và cho phép mình đứng khựng lại. Kĩ năng thứ 2 là việc nghe 

giảng trên lớp và luôn tập kỹ năng ghi nhớ kiến thức một cách logic– đây là một 

việc hết sức quan trọng. Khi bạn tập trung, chú ý nghe giảng sẽ giúp bạn hiểu 

bài kĩ càng, hiệu quả sẽ tăng lên nhiều lần so với khi bạn lơ đãng trong lớp. Để 

có sự tiếp thu tốt nhất khi nghe giảng, thì bạn hãy dành ít phút ở nhà để xem 

trước bài mới, tới lúc thầy cô giảng, bạn sẽ không bị bỡ ngỡ trước những kiến 

thức mới. Trên lớp, hãy hăng hái phát biểu, đừng quá nặng nề chuyện đúng - sai, 

quan trọng nhất đó là một lần được nói là một lần được học. Muốn có một tư 

duy lô-gic bạn cần phải có một hệ thống kiến thức nhất định. Nắm vững kiến 

thức cơ bản sẽ làm cơ sở cho tư duy, tiền đề cho việc nắm vững kiến thức mới. 

Nắm chắc kiến thức có nghĩa là hiểu được, nhớ được lâu dài và có thể vận dụng 

được kiến thức. Trong ghi nhớ kiến thức cần phải ôn tập thường xuyên và có hệ 

thống để tăng cường khả năng ghi nhớ. Không phải ngẫu nhiên mà cha ông ta đã 

dạy: “Dốt đến đâu học lâu cũng giỏi”, “muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải 

học”. 

 Do đó kĩ năng tiếp theo cũng rất cần thiết đó là luôn hoàn thành bài hôm 

nay và chuẩn bị tốt bài vở ngày mai. Thời gian qua đi không thể lấy lại được. 

Thứ duy nhất mà bạn có thể làm chủ và thay đổi là hiện tại. Ngạn ngữ Anh có 
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một câu rất hay “Hôm qua là quá khứ. Ngày mai là điều bí mật.Và hôm nay là 

một món quà”. Vì thế, hãy làm mọi thứ mà bạn đã đặt ra ngay ở hiện tại chứ 

không phải tương lai. “Việc hôm nay chớ để ngày mai”, điều này sẽ tạo ra một 

thói quen tốt, giúp ích cho chúng ta ở mọi mặt của đời sống chứ không riêng học 

tập. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tạo dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu tài 

liệu để nâng cao kiến thức và vốn hiểu biết của mình. Hiện nay trên các phương 

tiện thông tin, lượng kiến thức rất phong phú. Chỉ cần vào google là chúng ta đã 

có bách khoa toàn thư về kiến thức. Thế nhưng, một số bạn lại nướng thời gian 

vào các trò chơi game, điện tử, mạng xã hội,…Đó là điều hết sức đáng tiếc. Bạn 

biết đấy, đọc sách, tham khảo tài liệu trên thư viện là một hành động mà mình 

dám chắc rằng rất xa lạ với nhiều bạn sinh viên. Không phải ngôi trường nào 

cũng đầu tư cơ sở vật chất tốt như trường Đại học Kinh Tế Nghệ An chúng ta. 

Vậy tại sao các bạn lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy? 

Và kỹ năng quan trọng nữa đó là việc tự tạo hứng khởi trong học tập cho 

bản thân. Mỗi người nên tự đề ra mục tiêu cụ thể - một mục tiêu mà chúng ta 

thực sự khao khát và yêu thích. Đó chính là động lực rất lớn để chúng ta phấn 

đấu. Bạn cũng đừng quên duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, không thức quá 

khuya, không dậy quá sớm và ăn uống thật hợp lý. Trong thời gian tự học bạn 

nên tập trung cao độ khoảng 1 đến 1 tiếng rưỡi, sau đó thư giãn 1 ít phút bằng 

việc nghe 1 bản nhạc không lời, hoặc một bài hát mà bạn yêu thích sau đó tiếp 

tục học. Học tập là niềm vui! Hãy biến công việc học tập trở thành niềm vui 

thích của chúng ta. 

Thứ hai: Thuộc lòng bảng hệ thống kế toán 

 Nhiều bạn cho rằng không nhất thiết phải thuộc lòng hệ thống tài khoản 

kế toán vì khi cần có thể lấy ra xem, nhưng như thế sẽ lấy rất nhiều thời gian của 

bạn khiến bạn cảm thấy bối rối và mất tập trung. Nếu không thuộc lòng bạn sẽ 

không thể làm được bài tập của mình một cách hiệu quả nhất, hơn nữa bạn sẽ 

cảm thấy bất lợi khi đi làm. Để thuận lợi hơn khi học, bạn nên viết ra giấy các số 

hiệu rồi tên các tài khoản kèm theo, viết nhiều lần và làm nhiều bài tập, như thế 

bạn có thể nhớ rất lâu và áp dụng rất nhanh vào bài tập. Tựa như bảng cửu 
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chương mà chúng ta học lúc nhỏ, ở đây bảng hệ thống kế toán là nền tảng để bạn 

định khoản các dữ liệu. Mình xin gợi ý mẹo học dễ nhớ, dễ học và “chống” ngán 

là hãy học theo đầu tài khoản cùng với đặc trưng của chúng. 

+ Ghi nhớ tài khoản theo các đầu tài khoản: 

Tài khoản đầu 1: TK tài sản ngắn hạn 

Tài khoản đầu 2: TK tài sản dài hạn 

Tài khoản đầu 3: TK nợ phải trả 

Tài khoản đầu 4: TK nguồn vốn chủ sở hữu 

Tài khoản đầu 5: TK doanh thu 

Tài khoản đầu 6: TK chi phí sản xuất kinh doanh 

Tài khoản đầu 7: 711 là TK thu nhập khác 

Tài khoản đầu 8: 811 là TK chi phí khác 

Tài khoản đầu 9: 911 là TK xác định kết quả kinh doanh 

Việc nhớ bảng cân đối tài khoản kế toán theo cách này sẽ giúp bạn dễ nhớ hơn  

+ Tập trung vào 4 loại tài khoản chính: 

– Tài khoản tài sản sẽ có đầu là 1 và 2: PS tăng ghi nợ, PS giảm ghi có 

– Tài khoản nguồn vốn sẽ có đầy là 3 và 4: PS giảm ghi nợ, PS tăng ghi có  

– Tài khoản doanh thu có đầu là 5 và 7: PS giảm ghi nợ, PS tăng ghi có 

– Tài khoản chi phí có đầu là 6 và 8: PS tăng ghi nợ, PS giảm ghi có 

Thứ ba: Tự học nguyên lý kế toán: Học đi đôi với thực hành 

Để nhớ cách định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bạn học đến đâu 

cố gắng cho ví dụ đến đó để thực hành hoặc bạn cũng có thể làm các bài tập về 

định khoản. Điều này giúp bạn liên kết quan hệ đối ứng của các tài khoản sẽ 

giúp bạn nhớ rất lâu, vì thực hành luôn là cách tốt nhất để học những điều mới. 

+ Các bước khi định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh gồm:  

– Xác định các tài khoản tài khoản liên quan đến nghiệp vụ phát sinh  

– Xác định xu hướng biến động của từng đối tượng kế toán (Tăng hay giảm) 

– Xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có 

– Xác định số tiền cụ thể vào từng tài khoản 

+ Các nguyên tắc định khoản 
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– Ghi Nợ trước – ghi Có sau 

– Nghiệp vụ tăng ghi 1 bên – Nghiệp vụ giảm ghi 1 bên 

– Tổng giá trị ghi Nợ = Tổng giá trị ghi Có 

– Tổng tài sản luôn bằng tổng nguồn vốn 

– Tài sản tăng thì nguồn vốn cũng tăng và ngược lại 

– Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Phát sinh tăng trong kỳ – phát sinh giảm trong 

kỳ 

Thứ 4: Một số kiến thức quan trọng cần nắm vững trong học phần   

  Nắm vững các khái niệm, chức năng, đối tượng, nguyên tắc kế toán: Kế 

toán, hạch toán, phân biệt hạch toán kế toán với các loại hạch toán khác, hiểu về 

chức năng nhiệm vụ của kế toán, đối tượng kế toán nghiên cứu là gì? mối quan 

hệ giữa tài sản và nguồn vốn, nội dung các nguyên tắc kế toán chung. 

 Hiểu được ý nghĩa của chứng từ kế toán, nội dung các yếu tố cơ bản trong 

một chứng từ kế toán, trình tự xử lý luân chuyển chứng từ kế toán, những quy 

định của pháp luật liên quan đến chứng từ kế toán (học nguyên lý kế toán) 

 Nắm được nội dung, kết cấu chung của các loại tài khoản kế toán, các 

cách phân loại tài khoản kế toán, các quan hệ đối ứng tài khoản. Nắm bắt được 

quy trình kiểm tra việc ghi chép phản ánh nghiệp vụ trên tài khoản tổng hợp, tài 

khoản chi tiết. 

 Nắm được nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả 

kinh doanh, cơ sở số liệu và phương pháp lập các báo cáo đó. Biết vận dụng cơ 

sở dữ liệu để lập một báo cáo cụ thể (dưới dạng đơn giản). 

 Nắm được nội dung, các nghiệp vụ chính trong các quy trình kế toán: mua 

hàng, sản xuất, bán hàng…  

 Nắm được nội dung tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp, các 

mô hình tổ chức bộ máy kế toán, các hình thức sổ kế toán 

III. KẾT LUẬN 

 Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân mình khi học môn Nguyên 

lý kế toán, rất mong những kinh nghiệm mà mình chia sẻ sẽ giúp các bạn học tốt 

hơn môn học cơ sở ngành đầu tiên này. Ngoài ra em rất mong nhận được sự góp 

ý của thầy cô và các bạn sinh viên để tất cả sinh viên sẽ lựa chọn được phương 

pháp học tập tốt nhất.  
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VẬN DỤNG RUBRICS VÀO QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐỂ NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

ThS. Nguyễn Thị Xuân 

Bộ môn Kiểm toán 

Khoa Kế toán - kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đánh giá kết quả học tập là một hoạt động quan trọng trong quá trình dạy 

và học. Các công cụ đánh giá giúp cho việc kiểm tra đánh giá, xếp loại đối với 

người học về kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp, đồng thời giúp cho việc 

đo lường mức độ đạt được các chuẩn đầu ra của người học, phục vụ cho việc 

kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trong các cơ sở đào tạo. Không 

những thế, một công cụ đánh giá chi tiết, cụ thể, minh bạch còn giúp cho cả 

người dạy và người học tự đo lường được kết quả dạy và học của bản thân, từ đó 

có những điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học một cách chủ động. 

Để thể hiện được vai trò đó, các công cụ đánh giá cần được xây dựng và thường 

xuyên đổi mới, hoàn thiện, sao cho phù hợp với mục tiêu của từng học phần, 

phù hợp với điều kiện dạy và học trong những giai đoạn khác nhau. 

Trong điều kiện hiện nay, khi mà yêu cầu về kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo đã là một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các cơ sở đào tạo, 

đồng thời yêu cầu về nâng cao chất lượng dạy và học cũng không ngừng được 

coi trọng thì việc nghiên cứu vận dụng thêm những công cụ đánh giá tiên tiến, 

hữu hiệu vào quá trình dạy học là việc rất cần thiết. 

Rubrics - một công cụ đánh giá theo tiêu chí, đang ngày càng được sử 

dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục với vai trò chính như một công cụ nhằm 

giúp cho hoạt động đánh giá trở nên minh bạch, cụ thể và hướng đến các mục 

tiêu, tiêu chí mong muốn, rất cần được nghiên cứu vận dụng nhằm đạt được các 

yêu cầu trên. 
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Bài viết tập trung vào việc vận dụng Rubrics vào quá trình kiểm tra, đánh 

giá đối với học phần Nguyên lý kế toán tại Khoa Kế toán - Kiểm toán, trường 

Đại học kinh tế Nghệ an. 

II. NỘI DUNG 

1. Những hiểu biết cơ bản về Rubric 

Rubric là gì? 

Rubric là một công cụ đánh giá chỉ rõ các tiêu chí đạt được trên tất cả các 

nhiệm vụ của sinh viên, từ nhiệm vụ bằng văn bản đến nhiệm vụ bằng miệng và 

nhiệm vụ trực quan. Nó có thể được sử dụng để chấm điểm đối với bài tập, sự 

tham gia lớp học hoặc việc thực hiện đồ án, tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp.... 

Những câu hỏi cần được làm rõ khi chuẩn bị thiết kế Rubric để đánh giá 

học tập: 

 Chuẩn đầu ra của hoạt động học tập cần được đánh giá là gì? Tầm quan 

trọng của mỗi chuẩn đầu  ra? 

 Liệu sinh viên đã biết về các chuẩn đầu ra của hoạt động cần đánh giá? 

 Sinh viên cần làm gì để đạt được các chuẩn đầu ra của hoạt động cần đánh 

giá? 

 Ai có thể cùng tham gia thiết kế Rubric? 

 Rubric được dùng để đánh giá cá nhân hay nhóm người học? 

 Làm thể nào để lưu trữ và chia sẻ thông tin đánh giá qua Rubric? 

Những bước cơ bản để thiết kế Rubric: 

 Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và trọng số của mỗi tiêu chí trong kết 

quả đánh giá chung 

 Chỉ ra sự tương thích của mỗi tiêu chí đối với chuẩn đầu ra của hoạt động 

cần đánh giá. 

 Xác định các mức đánh giá theo thang đo (phổ biến 3 – 5 mức), ví dụ: 
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 Khá-Giỏi (10-7), Trung bình (6-5), Yếu (<5) 

 Xuất sắc (10-9), Khá-Giỏi (8-7), Trung bình (6-5), Yếu (3-4), Kém (0-2) 

....... 

 Xây dựng mô tả đối với mỗi mức đánh giá theo thang đo cho mỗi tiêu chí. 

Nên bắt đầu ở hai mức cao nhất và thấp nhất, sau đó gia giảm đối với các 

mức còn lại. 

 Các mô tả cần rõ ràng, súc tích và bám sát các chuẩn đầu ra cần được đánh 

giá. 

 Lưu ý tính quan sát được và đo lường được đối với các mô tả. 

Cấu tạo cơ bản của một rubric:  

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

CĐR 
Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng 

Điểm A B C D 

10 – 9 8 – 7 6 – 5 4 – 0 

TC 1: 

……  
…..  ……  …………  ……  …………  …………  …………  

TC 2: 

……  
…..  ……  …………  ……  …………  …………  …………  

TC 3: 

……  
…..  ……  …………  ……  …………  …………  …………  

TC 4: 

……  
…..  ……  …………  ……  …………  …………  …………  

ĐIỂM TỔNG ................. 

Những đặc điểm của một rubric tốt: 

 Có các tiêu chí rõ ràng, súc tích, phù hợp với mục tiêu hoặc chuẩn đầu ra 

cần đánh giá. 

 Thể hiện mức độ quan trọng của mỗi tiêu chí thông qua trọng số hoặc số 

tiêu chí con. 
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 Có thang đo chất lượng thích hợp và được mô tả rõ ràng, súc tích, hợp lý. 

 Có độ tin cậy tốt (cho kết quả như nhau đối với nhiều người cùng sử dụng) 

2. Vận dụng Rubric vào hoạt động dạy và học học phần Nguyên lý kế toán 

 Hiện nay, học phần Nguyên lý kế toán đang sử dụng các công cụ đánh giá 

chủ yếu gồm:  

 Bảng điểm danh: Bảng điểm danh được cung cấp cho các giảng viên theo 

mẫu chung, sử dụng khi lên lớp với mục đích chủ yếu theo dõi việc có mặt 

hay vắng mặt của người học, nhằm đánh giá tính chuyên cần của người học 

với trọng số điểm là 10% trong tổng điểm trung bình chung của học phần. 

 Bài kiểm tra tự luận: Bài kiểm tra được xây dựng theo mẫu chung của Bộ 

môn, để đánh giá kiến thức, kỹ năng chuyên môn của người học với kết cấu 

bao gồm các câu hỏi lý thuyết và bài tập. Điểm số dựa vào barem cố định 

và chiếm trọng số 20% trong tổng điểm trung bình chung của học phần. 

 Bài thi tự luận được xây dựng và sử dụng từ ngân hàng đề chung của học 

phần, để đánh giá kiến thức, kỹ năng chuyên môn của người học với kết 

cấu bao gồm các câu hỏi lý thuyết và bài tập. Điểm số dựa vào barem cố 

định và chiếm trọng số 70% trong tổng điểm trung bình chung của học 

phần. 

   Bài tiểu luận: Bài tiểu luận được sử dụng thay cho bài thi kết thúc học 

phần, trong trường hợp không tổ chức thi trực tiếp được tại trường. Bài tiểu 

luận được xây dựng dựa vào kết cấu của bài thi tự luận và chấm điểm 

tương tự như chấm bài thi tự luận (theo barem điểm các câu hỏi lý thuyết 

và bài tập). 

Đối với các công cụ này, về cơ bản đã kiểm tra, đánh giá được trọng tâm 

kiến thức của học phần, đặc biệt là phần kiến thức và phần kỹ năng (cả bài kiểm 

tra và bài thi là 90%). Tuy nhiên, chưa đánh giá được nhiều về phần ý thức, thái 

độ của người học (10% chủ yếu dựa vào bảng điểm danh lên lớp, còn những yếu 

tố khác thể hiện ý thức thì chưa có minh chứng cụ thể). Hơn nữa, phần đánh giá 
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kiến thức, kỹ năng còn trùng lặp giữa bài kiểm tra tự luận và bài thi tự luận 

(hoặc bài tiểu luận).  

Trong thời gian tới, khi hệ thống các chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo (PLO) và chuẩn đầu ra của học phần (CLO) đã được xây dựng và hoàn thiện 

thì việc củng cố lại hệ thống công cụ đánh giá cần được tiếp tục nghiên cứu và 

thiết kế phù hợp hơn theo hướng bám sát với các PLO và CLO, đồng thời cơ cấu 

lại các nội dung đo lường sao cho có thể bao quát được hết các tiêu chuẩn về 

kiến thức, kỹ năng, thái độ với tỷ trọng hợp lý nhất. Việc sử dụng Rubrics vào 

quá trình kiểm tra đánh giá sẽ là một trong những biện pháp nhằm đạt được các 

mục tiêu này. 

Chuẩn đầu ra của học phần Nguyên lý kế toán đã được xây dựng: 

Ký hiệu 

CLO 

Nội dung CLO 

Sau khi học xong học phần "Nguyên lý kế toán", người học có khả 

năng: 

CLO1 
Có ý thức học tập, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm, rèn 

luyện đạo đức nghề nghiệp. 

CLO2 

Trình bày được các khái niệm cơ bản, liệt kê và phân loại được các 

nguyên tắc, đối tượng, phương pháp kế toán, sổ, hình thức ghi sổ kế 

toán và nội dung công tác kế toán trong đơn vị. 

CLO3 
Thực hiện tính toán, hạch toán các giao dịch kinh tế phù hợp với 

các chính sách kế toán được lựa chọn.  

CLO4 Trình bày các bước lập báo cáo tài chính theo quy định. 

Xét về tính tương thích giữa hệ thống công cụ đánh giá đang sử dụng với 

các chuẩn đầu ra thì cơ bản hệ thống đánh giá hiện tại đã đo lường, đánh giá 

được CLO2, CLO3 và CLO4, tuy vẫn còn có sự trùng lặp về nội dung đánh giá 

giữa bài kiểm tra tự luận (giữa kỳ) và bài thi tự luận hoặc bài tiểu luận (kết thúc 

học phần). 
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 Riêng đối với CLO1 chủ yếu chỉ mới dựa vào bảng điểm danh để đánh 

giá được mức độ có mặt ở lớp, các yếu tố còn lại đều nằm rải rác trong các công 

cụ đánh giá khác nhưng không có được một số liệu đo lường cụ thể với các 

minh chứng rõ ràng hơn. Do đó cả người dạy và người học đều chưa có được 

một công cụ chi tiết, rõ ràng minh bạch với nhau khi đánh giá về các tiêu chuẩn 

như ý thức học tập, khả năng tự nghiên cứu hay kỹ năng làm việc nhóm....Công 

cụ đánh giá chưa phát huy được vai trò khuyến khích người học tự đánh giá bản 

thân, tự phấn đấu theo các tiêu chí cụ thể để tự nâng cao năng lực của mình. 

Ngoài ra, đối với bài tiểu luận (trong trường hợp không thi kết thúc học 

phần) cần có một quá trình thực hiện khá dài, ngoài nội dung trả lời câu hỏi còn 

có một số yếu tố liên quan như: tính tuân thủ thời gian, hình thức trình bày,... do 

đó cần có một công cụ đánh giá toàn diện về quá trình thực hiện này. 

Để khắc phục những vấn đề trên, tác giả đã vận dụng kỹ thuật thiết kế 

Rubric để xây dựng một số Rubric có thể sử dụng cho học phần Nguyên lý kế 

toán như sau: 

* Rubric đánh giá ý thức học tập, khả năng tự nghiên cứu và kỹ năng 

làm việc nhóm 

Tiêu chí 

đánh giá 
CĐR 

Trọn

g 

số 

Mô tả mức chất lượng 

Điểm 
A B C D E 

4 

điểm 

3 

điểm 

2 

điểm 

1 

điểm 

0 

điểm 

TC 1: 

Lắng 

nghe và 

tiếp thu 

thông tin 

 

CLO1 25% 

Lắng 

nghe, 

tiếp 

thu và 

có 

tương 

tác 

Lắng 

nghe, 

tiếp 

thu 

nhưng 

không 

tương 

tác 

Lắng 

nghe 

nhưng 

không 

tiếp 

thu, 

không 

tương 

tác 

Trật tự 

nhưng 

không 

lắng 

nghe, 

không 

tiếp 

thu 

Không 

lắng 

nghe, 

làm 

việc 

riêng, 

mất 

trật tự 

……

……  

TC 2: 

Học bài 

cũ, tự học 

CLO1 25% 

Hoàn 

thành 

100% 

BTVN 

Hoàn 

thành 

BTVN 

trên 

50% 

Hoàn 

thành 

BTVN 

50% 

trở 

Có 

làm 

BTVN 

nhưng 

sao 

Không 

làm 

BTVN  
……

……  
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xuống chép, 

đối 

phó 

TC 3: 

Tinh thần 

trách 

nhiệm, sự 

đóng góp, 

phối hợp 

trong 

hoạt động 

nhóm 

CLO1 25% 

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ, 

giúp 

đỡ, 

đôn 

đốc 

trong 

nhóm 

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

nhưng 

phải 

đôn 

đốc 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ  
……

……  

TC 4: 

Khả năng 

làm 

leader 

trong 

nhóm 

CLO1 25% 

Chủ 

động 

nhận 

và làm 

tốt vai 

trò 

leader 

Làm 

tốt vai 

trò 

leader 

nếu 

được 

giao 

Nhận 

làm 

leader 

nhưng 

vai trò 

trung 

bình  

Nhận 

làm 

leader 

nhưng 

vai trò 

yếu  

Từ 

chối 

làm 

leader 

khi 

được 

giao 

……

……  

ĐIỂM TỔNG .........

........ 

Ghi chú: Tổng điểm để đánh giá CLO1 là 10 điểm (gọi chung là điểm 

chuyên cần), trong đó có 6 điểm được đánh giá thông qua bảng điểm danh (sự 

có mặt) và 4 điểm còn lại (gọi chung là điểm ý thức) sẽ được đánh giá qua 

rubric trên. 

* Rubric đánh giá bài tiểu luận 

 Tiêu chí 

đánh giá 
CĐR 

Trọn

g 

số 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

 10-8,5 

điểm 

8,4-7,0 

điểm 

6,9-5,0 

điểm 

4,9-0 

điểm 

TC 1: 

Đúng hạn 

(ngoại trừ 

lý do khách 

quan) 

CLO1 10% 

Nộp bài 

đúng hạn 

quy định 

Nộp bài 

chậm 1 

ngày 

Nộp bài 

chậm <5 

ngày 

Nộp bài 

chậm >5 

ngày 

……

……  
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TC 2: Hình 

thức trình 

bày 

CLO1  10% 

Trình bày 

cẩn thận, 

không có 

lỗi chính 

tả, đúng 

quy định 

Trình 

bày cẩn 

thận, ít 

lỗi chính 

tả, đúng 

quy định 

Trình 

bày đúng 

quy định 

nhưng 

chưa cẩn 

thận 

Trình 

bày 

không 

đúng quy 

định 

……

……  

TC 3: Trả 

lời câu hỏi 

CLO2

CLO3 

CLO4 

70% 

Đáp ứng 

85%-

100% yêu 

cầu  

Đáp ứng 

70%-

84% yêu 

cầu  

Đáp ứng 

50%-

69% yêu 

cầu  

Đáp ứng 

dưới 

50% yêu 

cầu  

……

……  

TC 4: Vận 

dụng sáng 

tạo (Nếu có 

yêu cầu) 

CLO2

CLO3 

CLO4 

10% 

Có nhiều 

phát hiện, 

giải pháp 

khả thi 

Có một 

số giải 

pháp khả 

thi 

Có đưa 

ra giải 

pháp 

nhưng 

chưa khả 

thi   

Không 

đưa được 

giải pháp 

đáng kể 

……

……  

ĐIỂM TỔNG ..........

....... 

Một đề xuất khác về cơ cấu nội dung kiểm tra đánh giá, để tránh sự đánh 

giá trùng lặp đối với CLO2, CLO3, CLO4 giữa bài kiểm tra (20%) và bài thi, 

tiểu luận (70%), có thể chuyển bài kiểm tra tự luận (20%) thành bài tập nhóm để 

tăng cường năng lực hoạt động nhóm cho người học. Trong trường hợp đó, việc 

đánh giá bài tập nhóm (thay cho bài kiểm tra giữa kỳ) không chỉ đánh giá về kỹ 

năng hoạt động nhóm (thuộc CLO1) mà còn đánh giá một phần nội dung năng 

lực thuộc CLO2, CLO3 hoặc CLO4 (tùy nội dung đưa vào sao cho giảm thiểu 

sự trùng lặp với bài thi). Tuy nhiên đây là một vấn đề khá lớn và có tính hệ 

thống, cần được nghiên cứu một cách đồng bộ, từng bước để đi đến sự hoàn 

thiện. Tác giả chưa đưa nội dung đó vào bài tham luận này và mong muốn sẽ 

được tiếp tục bàn đến vấn đề đó trong các bài viết tiếp theo. 

III. KẾT LUẬN 

Rubrics là một công cụ đánh giá có nhiều ưu điểm nhưng còn khá mới và 

chưa được vận dụng trong hoạt động dạy và học các học phần ở Khoa Kế toán -

Kiểm toán nói chung và ở Bộ môn Kiểm toán nói riêng. Vì vậy, quá trình nghiên 

cứu vận dụng các loại rubric là một việc cần thiết và cần được triển khai một 
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cách rộng rãi, đồng bộ, đảm bảo sự nhất quán giữa các lớp, các giảng viên, sinh 

viên.  

Trên đây là một số giải pháp bước đầu, nhằm góp phần thúc đẩy quá trình 

triển khai vận dụng rubrics với mong muốn có thể nâng cao chất lượng dạy và 

học học phần Nguyên lý kế toán.  

Là những nghiên cứu ban đầu còn đơn giản và chắc chắn sẽ còn nhiều 

thiếu sót. Với tham vọng có được một hệ thống rubric hoàn chỉnh và phù hợp 

nhất, phát huy tối đa vai trò, tác dụng của chúng đến hoạt động dạy và học cũng 

như hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo, tác giả rất mong nhận được sự ủng 

hộ và nhiều ý kiến góp ý của hội thảo về các giải pháp trong vấn đề này.  
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NHỮNG KHÓ KHĂN, LỢI ÍCH MÀ HỌC PHẦN  

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN MANG LẠI CHO NGƯỜI HỌC 

 Phan Thị Diễm Thúy 

 Lớp Đại học Kế Toán K5.01 

 

Như chúng ta đã biết, đối với sinh viên ngành Kinh tế,  Quản trị, Tài 

chính Ngân hàng nói chung và sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán nói 

riêng thì môn Nguyên lý kế toán “ là môn cơ sở ngành” và là học phần bắt buộc 

trong chương trình đào tạo chuyên ngành. Hoặc nếu chúng ta muốn tham gia các 

khóa học để trở thành kế toán tổng hợp thì bắt buộc phải học qua kiến thức của 

môn Nguyên lý kế toán. Do đó, nếu ai trong chúng ta bị mất căn bản ngay từ 

môn học này thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi học những học phần kế toán toán 

tiếp theo. Học phần Nguyên lý kế toán gồm 9 chương thuộc khối kiến thức cơ sở 

ngành. Học xong học phần này thì người học hiểu được tổng quan về tổ chức 

công tác kế toán, các khái niệm, các nguyên tắc kế toán cơ bản, phương pháp kế 

toán,tiêu chuẩn, đạo đức nghề nghiệp kế toán trong đơn vị. Người học thực hiện 

được định khoản các giao dịch kinh tế phát sinh cơ bản, cách tính giá hàng tồn 

kho,cách lập Bảng cân đối tài khoản và Bảng cân đối kế toán và ảnh hưởng các 

phương pháp kế toán đến hoạt động kinh doanh của đơn vị. 

Trong quá trình học tập môn Nguyên lý kế toán dưới sự hướng dẫn, giảng 

dạy nhiệt tình, tâm huyết và có nhiều kinh nghiệm chuyên môn của các giảng 

viên khoa Kế Toán – kiểm toán tại Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An bản thân 

em nói riêng cũng như các bạn sinh viên khác nói chung, nhận thấy một số lợi 

ích của môn học mang lại như: 

Thứ nhất:  Bước đầu khi tiếp xúc học Nguyên lý kế toán, chúng em nhận 

thức được các quy định mang tính chuyên môn về kế toán như những khái niệm, 

các nguyên tắc kế toán; nắm bắt được những quy tắc cơ bản, những quy định có 

tính mực thước về phương pháp hạch toán, đánh giá, trình bày được thông tin, 

số liệu trên Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán.  
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Dễ thấy nội dung giáo trình Nguyên lý kế toán được Thầy giáo: 

TS.Dương Xuân Thao - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An là 

tác giả biên soạn rất đầy đủ các khái niệm, các nguyên tắc nền tảng trong kế 

toán; các quy tắc, quy định căn bản trong kế toán. Đồng thời, trong quá trình 

giảng dạy, giảng viên luôn lồng ghép các ví dụ thực tế để người học chúng em 

hiểu sâu rộng hơn và có cái nhìn cụ thể về từng đối tượng, từng nghiệp vụ kế 

toán. 

Thứ hai: Từ việc được tiếp cận môn học, chúng em đã có điều kiện để có 

thể vận dụng sự xét đoán của mình khi nghiên cứu chuẩn mực kế toán. Với 

những kiến thức cơ bản được cung cấp, có khả năng khái quát hoá để có cái nhìn 

rộng. Qua đó có thể hiểu và vận dụng các nguyên tắc kế toán trong việc lý giải 

các tình huống, nghiệp vụ kinh tế cụ thể.  

       Thứ ba: Trong quá trình học Nguyên lý kế toán, có thể nhận biết được tính 

khuôn mẫu các vấn đề liên quan đến thu nhận, xử lý, trình bày và cung cấp 

thông tin kế toán. Và từ đó có thể liên hệ với 26 chuẩn mực kế toán liên quan 

như khuôn mẫu. 

Thứ tư: Sinh viên chúng em là những người trẻ tuổi, có khả năng học hỏi 

và tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng. Hơn nữa, trong thời đại công nghệ 

thông tin phát triển như hiện nay, người học có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn 

tài liệu về hệ thống chuẩn mực kế toán được cập nhật mới nhất để bổ sung kiến 

thức. Trong quá trình tìm hiểu, đứng trước sự lựa chọn của hàng chục chuẩn 

mực kế toán, người học có cơ hội chọn lựa chuẩn mực mà bản thân nghĩ rằng 

mình có thể hiểu được nhiều nhất để đọc dựa vào vốn kiến thức đã có. Ngoài ra, 

có rất nhiều bài báo, trang mạng sẵn có phân tích kĩ càng từng nội dung giúp cho 

sinh viên tìm hiểu được cặn kẽ, tiếp thu được những điều mà tác giả các bài viết 

muốn nói nhanh chóng khi đã có đầy đủ các kiến thức nền cần thiết mà môn học 

Nguyên lý kế toán đã cung cấp. 

       Song, bên cạnh những thuận lợi mà học phần mang lại cho sinh viên chúng 

em trong quá trình học tập và tạo tiền đề nắm vững kiến thức sau khi tốt nghiệp 

http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html
http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html
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đi làm thì cũng còn một số khó khăn đặt ra cho sinh viên khi học môn Nguyên lý 

kế toán như:  

Thứ nhất: Sự thụ động trong học tập. Theo kinh nghiệm bản thân, nhận ra 

rằng điều quan trọng nhất đối với việc nghiên cứu là ý thức tự giác của sinh viên 

trong quá trình học tập. Bất kể khi gặp một vấn đề nào còn chưa rõ hay có liên 

quan đến các chuẩn mực kế toán, sinh viên cần ghi lại rồi tìm hiểu. Trong khi 

học Nguyên lý kế toán, có những khái niệm, nguyên tắc kế toán mà sinh viên 

phải tự đọc, tự nghiên cứu giáo trình thì sinh viên cần chủ động liên hệ với các 

chuẩn mực kế toán để hiểu rõ hơn,ví dụ như: Nguyến tắc kế toán phù hợp…. 

       Thứ hai:  Ngoài ra, nhiều khi có nhiều sách tham khảo chưa kịp cập nhật 

mới các thay đổi trong quy định về kế toán, dẫn đến sự hiểu nhầm cho người 

học nếu như không có sự hộ trợ của giảng viên. 

Thứ ba: Môn học có những từ ngữ trừu tượng bước đầu tiếp cận sinh viên 

còn ngỡ ngàng , lúng túng khó hiểu như từ “Nợ”, “Có” mà chỉ sau khi học xong 

học phần mới hiểu được “Nợ”, “Có” chỉ là quy ước chung trong kết cấu của bất 

kỳ một tài khoản nào chứ không được hiểu là “Nợ” tiền và “Có” tiền. 

       Thứ tư: Các chuẩn mực kế toán không đề cập chi tiết mọi khía cạnh trong 

mọi nghiệp vụ giao dịch gây ra sự khó khăn cho sinh viên trong việc vận dụng 

vào giải quyết các vấn đề. 

       Tầm quan trọng của học phần Nguyên lý kế toán là rất lớn trong việc học 

tập chuyên ngành Kế toán của chúng em, sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm 

hiểu, nghiên cứu về kế toán. Với học phần Nguyên lý kế toán này, chỉ yêu cầu 

người học cần cù, cẩn thận và kiên nhẫn, chịu khó học hỏi chứ chưa đòi hỏi đến 

tính sáng tạo, tư duy cao siêu như các môn khoa học khác. Do vậy, trong quá 

trình học tập cần phải chịu khó trau dồi, học hỏi, rèn luyện từ những yếu tố nền 

tảng, cơ bản nhất là học Nguyên lý kế toán để có cơ sở vững chắc khi bước vào 

nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên ngành khác khó hơn và nhiều phát sinh hơn.         
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NÂNG CAO TÍNH LINH HOẠT CỦA BỘ BÀI TẬP 

 HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

ThS. Hà Thị Hồng Nhung 

Bộ môn Kiểm toán 

Khoa Kế toán - Kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nguyên lý kế toán là môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên khối ngành 

kinh tế và quản trị kinh doanh trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. 

Mục tiêu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về kế 

toán, sử dụng thông tin kế toán trong quá trình ra quyết định kinh doanh hoặc 

tạo nền tảng kiến thức và kĩ năng để tiếp tục nghiên cứu các môn học khác thuộc 

chuyên ngành kế toán. Trong nhiều năm qua, đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề 

đổi mới phương pháp giảng dạy môn học này, nhằm hướng tới mục tiêu tăng 

cường hiệu quả đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Học phần Nguyên lý kế toán tại trường Đại học kinh tế Nghệ An được 

biên soạn gồm 9 chương thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cụ thể giới thiệu 

tổng quan về tổ chức công tác kế toán, các khái niệm, các nguyên tắc cơ bản, 

phương pháp kế toán và tiêu chuẩn, đạo đức nghề nghiệp kế toán trong đơn vị. 

Học phần Nguyên lý kế toán được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên khối 

ngành kinh tế gồm: kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, trong học 

phần này được chia thành giờ lý thuyết đan xen bài tập để củng cố, nâng cao lý 

thuyết và tính vận dụng cho sinh viên. Để đánh giá được năng lực người học đối 

với học phần này sẽ dựa trên kết quả bài kiểm tra, bài thi học phần, bài tiểu luận. 

Và tất cả các nội dung đó được thể hiện qua việc ứng dụng lý thuyết vào xử lý 

các bài tập liên quan, cũng chính là kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên cần đạt 

được. Vậy làm thế nào để nâng cao tính linh hoạt của bộ bài tập học phần 

Nguyên lý kế toán? Đó chính là vấn đề mà các giảng viên trực giảng, và Khoa 

chuyên môn đang rất quan tâm và chú trọng.  
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II. NỘI DUNG 

1. Bộ bài tập học phần Nguyên lý kế toán đang sử dụng tại Trường Đại học 

Kinh tế Nghệ An 

 Bộ bài tập học phần Nguyên lý kế toán đã và đang sử dụng để giảng dạy 

cho cả hệ đại học chính quy, liên thông, cao đẳng với tất cả sinh viên khối ngành 

kinh tế gồm: kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng. Hiện nay, qua 

nhiều lần bổ sung chỉnh sửa thì bộ bài tập được biên soạn bám theo các chương 

học lý thuyết khái quát như sau: 

-  Chương 1 - Tổng quan chung về kế toán: các tập phân loại đối tượng kế 

toán và tính giá trị của tài sản, nguồn vốn dựa trên số liệu cho sẵn . 

-  Chương 4 - Phương pháp tài khoản kế toán: định khoản các giao dịch kinh 

tế phát sinh trong doanh nghiệp, phản ánh vào sơ đồ tài khoản dưới hình thức 

chữ T của các tài khoản liên quan và lập Bảng cân đối tài khoản. 

- Chương 5 - Phương pháp tính giá và kiểm kê tài sản: Tính giá thực tế của 

các loại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định với số liệu giả định sẵn. 

-  Chương 6 - Phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán: hoàn chỉnh Bảng cân 

đối kế toán do kế toán doanh nghiệp đang lập dở dang. 

-  Chương 7 - Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp: 

định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán các 

quá trình chủ yếu tại doanh nghiệp như quá trình mua hàng, sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đối với doanh nghiệp 

hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, phương pháp 

kiểm kê định kỳ. 

-  Chương 8 - Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán: nhận xét cách ghi chép 

của nhân viên kế toán doanh nghiệp dựa trên những định khoản giả định và sửa 

lại đúng phương pháp nếu nhân viên kế toán sai. 

Với hình thức tổ chức dạy học học phần Nguyên lý kế toán theo đề cương tín 

chỉ học phần thì tổng thời lượng lên lớp 45 tiết (trong đó lý thuyết 26 tiết, bài tập 

14 tiết, kiểm tra đánh giá 2 tiết) và tự học, chuẩn bị 105 tiết. Bộ bài tập đang 

được triển khai dưới dạng các bài tính toán số liệu và ghi chép định khoản theo 
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yêu cầu của học phần để đáp ứng nội dung lý thuyết và phù hợp với nội dung 

của các môn học chuyên ngành tiếp theo như kế toán tài chính, kế toán thuế, kế 

toán công, lý thuyết kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính…. 

2. Một số vấn đề khi thực hiện bộ bài tập 

 Nhìn chung, ta có thể thấy việc bố trí các bài tập theo từng chương học lý 

thuyết như vậy là rất logic và khoa học. Tuy nhiên, qua nhiều năm giảng dạy 

học phần Nguyên lý kế toán và nhìn nhận dưới góc độ kế toán thực tế tôi nhận 

thấy có những vấn đề sau: 

 Một là: Yêu cầu về chuẩn đầu ra đối với sinh viên ngành kế toán với sinh 

viên ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng là khác nhau.  

Giảng dạy môn học Nguyên lý kế toán được tiến hành trong các trường 

Đại học cho sinh viên thuộc khối ngành Kinh Tế. Tuy nhiên, tham gia học tập 

môn học này sẽ mang lại lợi ích ra sao cho sinh viên thuộc ngành Kế toán (gọi là 

chuyên ngành) và sinh viên ngoài ngành Kế toán (gọi tắt là ngoài ngành). Đa 

phần, khi thực hiện giảng dạy môn học Nguyên lý kế toán, vẫn không có sự 

phân biệt rõ ràng giữa giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành và sinh viên ngoài 

ngành. Cụ thể là, việc giảng dạy nội dung môn học Nguyên lý kế toán thì khá 

sâu vào hệ thống tài khoản và kỹ thuật ghi chép, định khoản. Việc truyền đạt 

kiến thức này có giúp cho người học đạt khả năng định khoản trên hệ thống tài 

khoản doanh nghiệp tương tự như học tập ở môn Kế toán tài chính. Tuy nhiên, 

điểm hạn chế đối với sinh viên chuyên ngành là hiểu biết Nguyên lý kế toán tập 

trung vào kỹ thuật ghi chép kế toán đơn thuần, thay vì được trang bị sâu về 

những kiến thức kế toán liên kết với hoạt động kinh doanh, những nguyên tắc kế 

toán cơ bản hoặc ý nghĩa ban đầu về các chỉ tiêu trên các báo cáo kế toán đối với 

người sử dụng thông tin. Điều này có phần ảnh hưởng đến xu hướng học tập 

toàn chương trình Kế toán của sinh viên chuyên ngành. Xét về bản chất, mục 

tiêu cốt lõi của môn học Nguyên lý kế toán là giúp sinh viên hiểu được kế toán 

như là một môn khoa học kinh tế mang tính xét đoán trong phản ánh bản chất 

nghiệp vụ phát sinh, mang đến những thông tin hữu ích cho người ra quyết định. 

Đối với nhóm sinh viên ngoài ngành, họ sẽ khá nhàm chán khi học tập môn này 
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bởi vì đi sâu vào chi tiết ghi chép. Sinh viên ngoài ngành như Quản trị kinh 

doanh, Tài chính – ngân hàng sẽ không cảm nhận được ý nghĩa của thông tin kế 

toán giúp ích cho công việc của họ sau này.  

Bộ môn Kiểm toán đã xây dựng chuẩn đầu ra học phần NLKT riêng đối 

với ngành kế toán và ngành quản trị kinh doanh để phù hợp với yêu cầu và đặc 

điểm của ngành học, tuy nhiên đối với bộ bài tập thì vẫn đang sử dụng chung 

cho các ngành nên chưa giải quyết được những vấn đề cần làm rõ giữa các đối 

tượng người học như trên.  

Hai là: Đây là môn học cơ sở ngành đầu tiên đối với sinh viên chuyên 

ngành kế toán, sinh viên thường xuyên gặp khó khăn trong việc tiếp nhận kiến 

thức và ghi nhớ bởi vì nó hoàn toàn mới lạ, nhiều nguyên tắc, nội dung, từ ngữ 

chuyên ngành. Chính vì vậy, sinh viên cần được “văn ôn võ luyện” để ghi nhớ 

và nắm vững các kiến thức cơ bản ở học phần này phục vụ cho các học phần 

chuyên ngành tiếp theo.  

Với thời lượng bài tập là 14 tiết trên tổng 45 tiết lên lớp, như vậy thời 

gian phân bổ cho giờ bài tập là khá lớn, do đó với bộ bài tập hiện tại cần bổ sung 

thêm lượng bài tập nhiều hơn, tăng nội dung kiến thức ở trong các bài tập để 

sinh viên có thể thực hành nhiều hơn, giúp củng cố kiến thức vững vàng và tăng 

tính linh hoạt trong nhận biết các vấn đề dưới góc độ thực tế, nâng cao năng lực 

thực hành nghề nghiệp sau này. 

Ba là: Hiện nay, trường Đại học kinh tế Nghệ An luôn chú trọng đổi mới 

phương pháp giảng dạy, đó là phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học 

làm trung tâm, hướng tới việc hoạt động hoá, tích cực hoá hoạt động nhận thức 

của người học. Phương pháp này được cụ thể hoá bằng việc giảng viên đóng vai 

trò hướng dẫn sinh viên hoàn thành việc học tập và nghiên cứu của mình. Sinh 

viên phải tiến hành thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như sách tham 

khảo, giáo trình, trung tâm dữ liệu, trung tâm học liệu, mạng internet…. Tuy 

nhiên, với bộ bài tập học phần NLKT đã được biên soạn từ trước đến nay, vẫn 

đang áp dụng theo phương pháp giảng dạy truyền thống đó là việc giải quyết 

tính toán số liệu của các bài tập theo đề ra giả định. Với các bài tập này, giảng 
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viên hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập sau khi đã cung cấp nội dung lý 

thuyết, sinh viên sẽ chú trọng vào giải quyết các vấn đề sẵn có theo khuôn mẫu 

hoặc dựa trên các bài chữa của giảng viên để thực hiện các bài tập còn lại chứ 

không thực sự hiểu bản chất của vấn đề. Và nếu chỉ đánh giá năng lực của người 

học qua việc giải đúng các bài tập trên thì có thể chỉ chính xác tại thời điểm đó 

do sinh viên làm đi làm lại các bài tập đó thành quen mà không thể đánh giá 

được mức độ hiểu biết bản chất và năng lực thực sự của người học.  

3. Giải pháp để giải quyết vấn đề 

 Để giải quyết những vấn đề đã nêu, góp phần hoàn thiện, nâng cao tính 

linh hoạt của bộ bài tập học phần NLKT, tôi xin đưa ra một số giải pháp sau 

đây: 

 Một là: Để đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu ra của từng ngành học thì đối với 

sinh viên ngoài ngành như ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng cần 

phải triển khai bộ bài tập theo hướng khác. Sinh viên chuyên ngành Kế toán tiếp 

cận học phần NLKT là nền tảng cần thiết về kế toán, các khái niệm và nguyên 

tắc kế toán trên phương diện là một môn khoa học và hiểu biết tổng quát về 

nghề kế toán để phục vụ cho các học phần chuyên ngành tiếp theo. Còn sinh 

viên ngoài ngành chỉ được giảng dạy 2 học phần liên quan đến kế toán mà đầu 

tiên là học phần này, và được tiếp cận theo hướng người sử dụng thông tin, do 

đó môn học này phải được bắt đầu từ nền tảng khoa học của việc ra quyết định 

và xem xét kế toán như là hệ thống thông tin và giới thiệu sản phẩm thông tin là 

các khoản mục trên báo cáo tài chính, trong đó, tập trung nêu bật ý nghĩa thông 

tin của các khoản mục này đối với người sử dụng thông tin. Ngoài ra, giảng dạy 

Nguyên lý kế toán cho các sinh viên ngành Quản trị kinh doanh cần tiếp cận 

theo hướng kế toán phục vụ cho chiến lược và sách lược kinh doanh vì vậy tôi 

đề xuất cần thay đổi cách nhìn nhận trong giảng dạy đơn thuần theo kỹ thuật nợ 

- có quá sâu. Thay vào đó, giảng dạy môn học đầu tiên liên quan đến kế toán đối 

với sinh viên ngoài ngành nên tập trung nhấn mạnh vào bản chất nghiệp vụ kinh 

tế lồng ghép trong ngữ cảnh kinh doanh và việc ghi nhận kế toán có tác động ra 

sao đối với khả năng hỗ trợ cho việc quản trị doanh nghiệp để phù hợp với môi 
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trường và kỹ năng nghề nghiệp sau này. Chính vì vậy, sẽ cần thay đổi bộ bài tập 

để đảm bảo đạt được các yếu tố trên đối với sinh viên ngoài ngành, tôi đề xuất 

giảm bớt các nội dung bài tập định khoản kế toán phức tạp, thay vào đó bổ sung 

thêm các bài tập liên quan đến cách đọc hiểu các thông tin trên Báo cáo tài chính 

để thấy được ý nghĩa của các thông tin kế toán giúp cho việc ra quyết định của 

nhà quản trị doanh nghiệp – chính là công việc của các sinh viên Quản trị kinh 

doanh sau này. Đồng thời, giảng viên nên tiếp cận các vấn đề từ mức độ dễ đến 

khó bằng các bài tập tình huống để sinh viên ngoài ngành làm quen với việc tự 

đưa ra các trao đổi, nhận định và phát huy thảo luận đối với việc sử dụng các số 

liệu kế toán như thế nào. Ngoài ra, có thể đưa ứng dụng công nghệ thông tin; Ví 

dụ, bảng tính giản đơn và những tình huống kinh doanh vào giảng dạy NLKT 

cho sinh viên ngoài ngành, điều này sẽ làm cho việc truyền tải kiến thức, kỹ 

năng đến sinh viên ngoài ngành trở nên sinh động và gần gũi với thực tế và giảm 

việc nhàm chán bởi quá nhiều số liệu kế toán phức tạp.  

 Hai là: Để sinh viên có thể ghi nhớ và nắm vững lý thuyết thì cần “xào đi 

xào lại” các nội dung cơ bản bằng cách bổ sung bộ bài tập bằng các câu hỏi trắc 

nghiệm nhanh hoặc câu hỏi đúng – sai và giải thích. Chúng ta có thể thấy rằng 

các câu hỏi trắc nghiệm nhanh, câu hỏi đúng - sai được đặt ra cuối mỗi bài học 

nhằm củng cố những kiến thức quan trọng cho học sinh trước khi tiếp thu kiến 

thức mới. Hay nói cách khác, những câu hỏi này được sử dụng để đảm bảo học 

sinh đã tiếp thu được phần cốt lõi của nội dung bài giảng trước khi chuyển sang 

phần tiếp theo. Và các câu hỏi này sẽ giúp cho sinh viên biết cách đọc lại các nội 

dung lý thuyết bằng cách vấn đề mấu chốt, các từ khoá cơ bản nhất, và tóm tắt 

được nội dung bài học. Tôi xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm nhanh ví dụ 

minh hoạ ở các chương như sau: 

Chương 1 – Tổng quan chung về kế toán 

Câu 1: Không đánh giá thấp hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập là 

nội dung của nguyên tắc: 

A. Thận trọng 

B. Trọng yếu 
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C. Phù hợp 

D. Tất cả đều sai 

Câu 2: Đối tượng của kế toán là” 

A. Tình hình thị trường, tình hình cạnh tranh 

B. Tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản doanh nghiệp và sự vận động của 

chúng 

C. Tình hình thực hiện kỷ luật lao động 

D. Tình hình thu chi tiền mặt 

Câu 3: Nhóm nào sau đây sử dụng thông tin kế toán trong việc dự kiến khả năng 

sinh lời và khả năng thanh toán công nợ 

A. Ban lãnh đạo 

B. Các chủ nợ 

C. Các nhà đầu tư (quan tâm lợi nhuận) 

D. Cơ quan thuế (quan tâm lợi nhuận) 

Câu 4: Kế toán tài chính là việc: 

A. Cung cấp thông tin qua sổ kế toán 

B. Cung cấp thông tin qua báo cáo tài chính 

C. Cung cấp thông tin qua mạng 

D. Tất cả đều đúng 

……. 

Chương 2 - Hệ thống pháp lý kế toán 

Câu 1: Phạm vi điều chỉnh của Luật kế toán 

A. Tổ chức bộ máy kế toán 

B. Người làm kế toán 

C. Hoạt động nghề nghiệp kế toán 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 2: Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành bởi: 

A. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

B. Bộ tài chính 

C. Chính phủ 
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D. Toà án nhân dân 

Chương 3 – Phương pháp chứng từ kế toán 

Câu 1: Chứng từ nào sau đây là chứng từ bắt buộc: 

A. Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho 

B. Phiếu thu, phiếu chi 

C. Biên lai thu tiền 

D. Câu B, C đúng 

Câu 2: Chứng từ nào sau đây là chứng từ hướng dẫn 

A. Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho 

B. Phiếu thu, phiếu chi 

C. Biên lai thu tiền 

D. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

Tương tự, chúng ta có thể xây dựng một bộ câu hỏi trắc nghiệm nhanh, câu 

hỏi đúng – sai như trên cho từng nội dung lý thuyết ở 9 chương của học phần 

này. 

Ba là: Ngoài giờ lên lớp là 45 tiết thì học phần này yêu cầu 105 tiết tự học, 

tự chuẩn bị ở nhà, vì vậy nếu chỉ đánh giá năng lực người học qua việc thực hiện 

bộ bài tập hiện nay và bài kiểm tra theo phương pháp truyền thống lâu nay thì 

chưa chính xác. Tôi đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin vào phương pháp 

giảng dạy và kiểm tra đánh giá năng lực người học bằng cách bổ sung việc sử 

dụng bộ bài tập trên các công cụ trực tuyến như: liveworksheets, padlet,….. Các 

công cụ này cho phép giảng viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho sinh viên. 

Với công cụ này, việc dạy và học trực tuyến sẽ dễ dàng hơn. Giáo viên chỉ cần 

upload lên các bài tập in truyền thống file PDF hoặc dưới dạng tài liệu Word. 

Khi học sinh truy cập là có thể thấy những bài tập đó và có thể nộp đáp án, câu 

trả lời của mình bằng hình ảnh, video….Giảng viên có thể bình luận, tương tác, 

giải đáp các thắc mắc trực tiếp với sinh viên ngay tại các chủ đề và quan trọng là 

nó có thể lưu lại cả một quá trình của lớp học giúp cho GV có thể tổng quan tình 

hình học tập của từng sinh viên, do đó có thể đánh giá chính xác năng lực của 

từng người học. 
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 Tôi xin đưa ra ví dụ minh hoạ việc sử dụng ứng dụng Padlet - bảng ảo 

trực tuyến đối với nội dung Chương 1 - Tổng quan chung về kế toán. Chương 

học này cung cấp nội dung quan trọng tuy nhiên thời lượng lên lớp rất ít và sinh 

viên đang được tiếp cận theo hướng truyền đạt kiến thức chứ chưa chủ động 

nghiên cứu, tìm hiểu. Có thể triển khai bằng cách GV đưa ra bài tập là chủ đề 

thảo luận trước cho sinh viên trên ứng dụng Padlet và sinh viên sẽ nghiên cứu, 

tìm hiểu. Sinh viên có thể trình bày bằng video thuyết trình, hình ảnh sưu tầm 

hoặc powpoint rồi nộp bài tập của mình ngay tại chủ đề GV đưa ra ở Padlet, sau 

đó GV có thể nhận xét bài tập và trao đổi trực tiếp với SV. Ngoài ra sinh viên 

còn có thể quan sát bài tập của các bạn khác và phản biện, như vậy có thể giúp 

SV tiếp cận được phần lý thuyết mới theo hướng tích cực chủ động tìm hiểu chứ 

không phải theo hướng bị truyền đạt. 

 

Tương tự, chúng ta có thể xây dựng bài tập tình huống trên ứng dụng Padlet 

này ở Chương 2 - Hệ thống pháp lý kế toán, Chương 3 – Phương pháp chứng từ 

kế toán (hai chương này chưa có câu hỏi bài tập ở bộ bài tập đang sử dụng) để 

sinh viên có thể nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung mở. Hoặc GV có thể cung 
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cấp thêm hệ thống bài tập trực tuyến cho các chương còn lại để sinh viên có 

thêm lượng bài tập, tăng cường thời gian tự học ở nhà và GV có thể nhận xét bài 

tập bất cứ lúc nào qua ứng dụng trực tuyến chứ không cần phải chờ đến giờ lên 

lớp mới có sự tương tác giữa người dạy và người học. 

Ví dụ:  

 

Sinh viên nộp bài tập ở phần bình luận 
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Ngoài những giải pháp trên tôi xin đề xuất bổ sung thêm nội dung bài tập 

ở Chương 6 – Phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán và Chương 8 – Sổ kế toán 

và hình thức sổ kế toán. Cụ thể như sau: 

Ở Chương 6 – Phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán cần làm rõ hơn mối 

quan hệ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến các thông tin trên Báo cáo tài 

chính, đồng thời tăng cường luyện tập cách lập Bảng cân đối kế toán cho sinh 

viên với một số thông tin cơ bản.Ví dụ:  

Bài tập số 1: Tình hình tài sản của một doanh nghiệp sản xuất và thương 

mại Đức Phát tính đến ngày 31/12/N như sau: (đơn vị tính: đồng) 

1. Tiền mặt:      15.000.000 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:   20.000.000 

3. Tiền gửi ngân hàng:     25.000.000 

4. Nợ người bán:      20.000.000 

5. Nguồn vốn kinh doanh:           150.000.000 

6. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm:    5.000.000 

7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:     10.000.000 

8. Vay ngắn hạn ngân hàng:    30.000.000 

9. Nguyên vật liệu:     25.000.000 

10.  Công cụ, dụng cụ:      5.000.000 

11.  Thành phẩm:      25.000.000 

12.  Thuế thu nhập hoãn lại phải trả   15.000.000 

13.  Tài sản cố định hữu hình:    115.000.000 

14. Người mua nợ:      25.000.000 

15. Lãi chưa phân phối:     20.000.000 

Trong tháng 01/N+1, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 

1. Doanh nghiệp mua một số nguyên vật liệu chưa trả tiền người bán: 

50.000.000 đồng 

2. Doanh nghiệp dùng lãi chưa phân phối bổ sung nguồn vốn kinh doanh 

10.000.000 đồng 
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3. Người mua trả nợ 20.000.000 đồng và doanh nghiệp dùng tiền đó trả 

luôn nợ vay ngắn hạn. 

4. Doanh nghiệp nhập kho một số công cụ, dụng cụ trị giá 2.000.000 

đồng 

Yêu cầu: Hãy lập Bảng cân đối kế toán đầu kỳ, bảng cân đối kế toán sau mỗi 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cho nhận xét về tính cân đối của nó. 

 Ở Chương 8 - Sổ kế toán và hình thức ghi sổ có thể bổ sung các bài tập 

liên quan đến bút toán sửa chữa sai sót, khoá sổ kế toán và lập một số sổ kế toán 

chi tiết đơn giản. Ví dụ: 

 Bài tập số 2: Tại một doanh nghiệp thương mại có tình hình như sau: 

 Khoản nợ phải thu của khách hàng lúc đầu kỳ: 25.000.000 đồng 

 Trong đó: 

  + Phải thu của công ty M:  10.000.000 đồng 

  + Phải thu của công ty N:    8.000.000 đồng 

  + Phải thu của công ty L:    7.000.000 đồng 

 - Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ gồm có: 

 1. Xuất bán một số hàng hoá cho công ty L giá bán: 10.000.000 đồng. 

Công      ty L chưa thanh toán tiền. 

 2. Thu được tiền của công ty N: 6.000.000 đồng tiền mặt 

 3. Xuất bán một số hàng hoá cho công ty M giá bán: 5.000.000 đồng. 

Công ty M chưa thanh toán tiền. 

 4. Công ty L thanh toán 7.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng. 

 5. Công ty M thanh toán 10.000.000 đồng bằng tiền mặt. 

Yêu cầu: 

1. Mở tài khoản “Phải thu khách hàng” và các sổ chi tiết có liên quan để 

phản ảnh tình hình trên 

2. Khoá sổ tài khoản và các sổ chi tiết. 

III. KẾT LUẬN 

 Trên đây là những giải pháp rút ra từ quá trình giảng dạy học phần 

Nguyên lý kế toán, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và tính linh hoạt của bộ 
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bài tập thực hành, từ đó nâng cao kỹ năng chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và kỹ 

năng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành và sinh viên ngoài ngành phù hợp 

với thực tế. Tôi cũng hy vọng rằng, những thay đổi trong việc ra bài tập sẽ kích 

thích được tinh thần học tập của sinh viên, giúp sinh viên tránh được tình trạng 

“chán nản” khi làm việc với quá nhiều con số khô khan và các thuật ngữ chuyên 

ngành phức tạp. Đồng thời tránh được sự nhàm chán khi chỉ tiếp cận nội dung 

bài tập theo hướng truyền thống và giúp giảng viên có thể triển khai được 

phương pháp giảng dạy mới dựa trên sự hỗ trợ của các bài tập thực hành. 

Bài viết có thể còn có những vấn đề chưa hoàn thiện và mang tính cá 

nhân, rất mong nhận được sự phân tích, góp ý, bổ sung của Hội thảo về các giải 

pháp để tạo điều kiện áp dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. TS Dương Xuân Thao (2015), Giáo trình Nguyên lý kế toán, Đại học kinh tế Nghệ An. 

NXB thống kê 

2. TS Lưu Đức Tuyên (2010), Bài tập Nguyên lý kế toán. Học viện tài chính HN. NXB tài 

chính. 

3. Trang Google Padlet. 
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ĐỂ DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ĐẠT HIỆU QUẢ 

Hồ Thị Trà 

Lớp ĐHCQ Kế toán K5.02 

 1. Khó khăn sinh viên gặp phải khi học học phần Nguyên lý kế toán  

Bản thân em thấy rằng đối với sinh viên ngành kinh tế nói chung và sinh 

viên chuyên ngành kế toán nói riêng môn Nguyên lý kế toán là môn học đầu tiên 

để sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về kế toán. Và chắc chắn rất 

nhiều sinh viên gặp khó khăn trong quá trình học, thu thập kiến thức vì môn học 

với nhiều kiến thức kinh tế và đặc thù chuyên ngành kế toán mà những sinh viên 

năm nhất, năm hai lần đầu tiên được tiếp cận. Những khái niệm, cụm từ về 

“nguyên tắc kế toán; giao dịch kinh tế; chứng từ; tài khoản hay sổ sách kế toán 

và báo cáo tài chính, …” thật sự mới so với kiến thức phổ thông. Tất cả các hoạt 

động trong doanh nghiệp đều được định khoản, đọc thành ngôn ngữ đặc trưng 

của Kế toán là Nợ và Có, những giao dịch kinh tế phức tạp với rất nhiều chứng 

từ đi kèm để chứng minh nhưng chỉ gói gọn trong việc ghi Nợ tài khoản nào và 

Có Tài khoản nào. Để học tốt được học phần Nguyên lý kế toán thì chắc chắn 

phải học thuộc lòng hệ thống tài khoản kế toán. Nhưng rất nhiều các bạn sinh 

viên lại không học thuộc bảng hệ thống tài khoản mà dựa vào bảng hệ thống tài 

khoản khi làm bài điều đó em cảm thấy rất mất thời gian và khiến các bạn bối 

rối khi tìm các tài khoản cho đúng. Hầu hết các bạn đều thấy ngại khi phải học 

thuộc 1 bảng dài, từ ngữ và số hiệu phải nhớ chuẩn xác với hệ thống tài khoản 

cấp 1, cấp 2 và cách ghi chép vào các tài khoản. 

Bạn nào bị mất căn bản ngay từ môn này thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở 

những học phần kế toán tài chính tiếp theo vì ở các học phần kế toán tài chính, 

sẽ vận dụng toàn bộ kiến thức của học phần nguyên lý kế toán và khai thác sâu 

hơn hoạt động của đơn vị. Giảng viên trực giảng các học phần kế toán tài chính 

cũng không thể có thời gian nhắc lại các kiến thức cơ bản đã học. 

Và một khi các bạn sinh viên đã không chủ động kiến thức thì sẽ càng 

cảm thấy khó khăn hơn trong thời gian học tiếp sau đó với những kiến thức mới 

và lượng bài tập nhiều. 

Nhiều bạn sinh viên có tư tưởng rằng khi đã chuyển sang một cấp học 

mới thì sẽ không học như ở bậc học phổ thông, là không học bài, làm bài các 

môn trong quá trình học mà để đến kỳ thi kế thúc học phần thì mới học. Cách 

học này không mang lại hiệu quả và cũng như đảm bảo kiến thức cần tích lũy.  
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Khó khăn tiếp theo mà sinh viên gặp phải đó chính là việc ngại hỏi giảng 

viên khi gặp phải các vấn đề trong quá trình học (Sinh viên thường gặp khó 

khăn tâm lý trong giao tiếp đối với giảng viên, và sinh viên còn e ngại khi đặt 

câu hỏi cho Giảng viên) 

2. Một số ý kiến để nâng cao quá trình học và giảng dạy học phần Nguyên 

lý kế toán 

2.1. Về phía sinh viên 

Khi mới bắt đầu vào việc học thì cần có những cách học dễ dàng hơn 

trong quá trình học tập như: 

+ Học kết cấu các loại tài khoản kế toán chủ yếu. 

+ Học thuộc tên gọi những tài khoản thường gặp trong quá trình học và 

làm bài tập (TK111 – TM, TK112 - TGNH, TK131 - PTCKH, TK152 - 

NLVL,TK153 - CCDC, TK156 - HH, TK331 - PTCNB, TK334 - PTNLĐ, 

TK511 - DTBHVCCDV, TK632 - GVHB, TK641 - CPBH, TK642 - 

CPQLDN). Còn những loại tài khoản xuất hiện tần suất ít hơn thì khi đã học 

thuộc những tài khoản chính rồi thì sẽ học những tài khoản còn lại (TK 121 - 

CKKD, TK335 - CPPT,...) 

+ Xem nội dung từng tài khoản, nếu có thể thì tham chiếu luôn những 

trường hợp nào thì hạch toán vào tài khoản này, tài khoản kia. (VD: Khi mua 

Nguyên Vật Liệu và đã trả bằng tiền mặt thì những tài khoản liên quan sẽ là TK 

152 - NLVL, TK133 – TGTGTĐKT, TK 111 - TM) 

+ Để nhớ cách định khoản của từng nghiệp vụ phát sinh không chỉ xem lại 

bài vở trên lớp, tìm kiếm tài liệu trên mạng thì phải làm nhiều bài tập môn 

nguyên lý kế toán từ các nguồn khác nhau. Việc tăng thực hành làm bài tập sẽ 

giúp ghi nhớ số hiệu, tên TK, các ghi chép vào TK được nhanh hơn và vững 

chắc hơn. 

+ Hãy học nhóm với nhau đây là một phương pháp hiệu quả nhất không 

chỉ môn học này và tất cả các môn, luôn luôn trao đổi ý kiến và phản biện lẫn 

nhau đưa ra ý kiến giải pháp từ đó giúp ghi nhớ tốt hơn về phương pháp làm bài, 

đồng thời có thể tìm ra được phương án làm bài, học bài tốt nhất. 

+ Hãy luôn thận trọng, chăm chỉ, cần cù và kiên nhẫn trong học phần 

Nguyên Lý Kế toán nói riêng và chuyên ngành kế toán nói riêng. Phải chịu khó 

trau dồi, học hỏi rèn luyện từ những kiến thức cơ bản để có cơ sở vững chắc để 

bước vào các nghiệp vụ khác khó hơn, nhiều phát sinh hơn. 
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2.2. Về phía giảng viên 

- Giảng viên cần ra nhiều bài tập trên lớp và về nhà để sinh viên nhớ được 

các nguyên tắc định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Giảng viên tổ chức Học nhóm cũng là một cách hiệu quả để sinh viên 

học tốt hơn môn Nguyên lý kế toán.  

- Giảng viên gần gũi hơn với sinh viên để thu hẹp khoảng cách, giúp sinh 

viên tự tin hơn trong quá trình trao đổi. 

- Giảng viên lồng ghép các kiến thức thực tế trong quá trình giảng dạy để 

sinh viên hình dung được về nghề kế toán và tạo động lực cho sinh viên theo 

đuổi nghề. 

Trên đây là một số ý kiến của cá nhân em khi đã học xong học phần 

nguyên lý kế toán. Khi hoàn thành xong môn học thì có biết bao nhiêu điều sai 

sót, luyến tiếc và kinh nghiệm được rút ra những bài học quý giá và hành trang 

các môn học sau này. Em hy vọng những điều em trình bày trên đây sẽ giúp cho 

các bạn sinh viên khóa sau sẽ học tốt hơn học phần Nguyên lý kế toán nói riêng 

và các học phần kế toán nói chung.  
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MỘT SỐ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ TÌM KIẾM  

VÀ THĂNG TIẾN NGHỀ KẾ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 

ThS. Ngô Đình Ký 

Bộ môn Kiểm toán 

Khoa Kế toán - kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cảnh thực hiện nền kinh tế số tác động của công nghệ số đến 

quy trình và phương pháp kế toán, kiểm toán là rất lớn. Hệ thống thông tin tài 

chính được số hóa, hầu như tất cả các doanh nghiệp điều sử dụng phần mềm kế 

toán để hạch toán, đồng thời việc tổng cục thuế Việt nam cũng quy định các 

doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phải thực hiện kê khai thuế 

qua mạng điện tử nên ảnh hưởng đến số lượng nhân sự nghề kế toán trong một 

đơn vị. Máy móc thiết bị, phần mềm kế toán dần thay thế người làm kế toán, xu 

hướng các doanh nghiệp tìm đến các tổ chức đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán 

thuế, tư vấn tài chính...làm trọn gói Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính cho các 

doanh nghiệp, hơn thế nữa hàng năm có hàng trăm, hàng nghìn sinh viên tốt 

nghiệp chuyên ngành kế toán ra trường do đó nghề kế toán hiện nay cạnh tranh 

nhau vị trí việc làm cũng khá khốc liệt. Trên cách nhìn nhận đó tôi mạnh dạn 

nêu và đánh giá “ Một số thực trạng và giải pháp để tìm kiếm và thăng tiến nghề 

kế toán trên địa bàn tỉnh Nghệ An” hiện nay. 

II. NỘI DUNG 

1. Một số thực trạng chung về nghề kế toán ở Việt Nam hiện nay 

Theo tổng cục thuế Việt nam thì tính đến hết năm 2021 có hơn 810 nghìn 

doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp nào cũng sẽ cần tuyển dụng ít 

nhất từ 1đến 6 kế toán.Thậm chí thì nhân sự phòng kế toán còn cần nhiều hơn 

nữa nếu như đơn vị đó là những tập đoàn xuyên quốc gia, quốc tế. Giù mỗi năm 

có hàng trăm nghìn sinh viên ngành kế toán tốt nghiệp nhưng "cung về nghề kế 

toán vẫn không đủ cầu" vì có những nhân sự Kế toán- Kiểm toán không đủ trình 

độ, kỹ năng hoặc phẩm chất nên vẫn thất nghiệp là vấn đề đương nhiên. 
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Theo Báo cáo của Bộ Tài chính tính đến cuối năm 2021Việt Nam chỉ có 

trên 5.000 kế toán sở hữu các chứng chỉ quốc tế - một con số khá khiêm tốn khi 

so với các quốc gia trong khu vực như Singapore hay Thái Lan… Hơn nữa, chất 

lượng nhân sự kế toán trong nước chưa đồng đều, các công ty cung cấp dịch vụ 

kế toán thuế, kiểm toán, tư vấn tài chính… còn khá khiêm tốn so với nhu cầu 

thực tế. 

Mức lương khởi điểm của nhân sự làm toàn thời gian trong lĩnh vực kế 

toán hiện nay bình quân khoảng từ 5 – 8 triệu/ tháng, và cao hơn đối với vị trí kế 

toán trưởng là từ 20 - 25 triệu/ tháng tùy vào vai trò cụ thể. Kế toán trưởng của 

tập đoàn  nước ngoài hoạt động  trên đất nước Việt Nam có thể nhận tới gần 70 

triệu/ tháng (hưởng lương bằng ngoại tệ) . Ngoài lương chính ra thì kế toán có 

thể nhận làm báo cáo thuế cùng lúc nhiều công ty, mà mỗi công ty được trả bình 

quân 2tr đồng/ tháng, thì lúc này thu nhập kế toán có thể lên đến 90tr đồng/ 

tháng. Một mức thu nhập cực kỳ đáng mơ ước đối với những người theo nghề 

kế toán có năng lực. Trong tương lai, thu nhập của nhân sự kế toán có thể tăng 

cao hơn nữa, đặc biệt là với những ngươì có nhiều năm kinh nghiệm và nghiệp 

vụ thành thạo, quyết toán báo cáo tài chính với cơ quan thuế và các cơ quan 

quản lý Nhà nước khác phù hợp các chế độ kế toán hiện hành. 

Ngay cả khi các hệ thống pháp lý và chuẩn mực kế toán đã được hoàn 

thiện, kiện toàn thì thực tế ngành kế toán vẫn tồn tại nhiều bất cập. Dù vậy, theo 

thời gian thì tình hình cũng đang được cải thiện đáng kể với việc nâng cao chất 

lượng nhân sự ngành kế toán, nhà tuyển dụng ưu tiên tuyển ứng viên có trình độ 

từ cao đẳng trở lên (chiếm tới gần 70%). Ứng viên có trình độ, kỹ năng và phẩm 

chất, đạo đức nghề nghiệp tốt có thể kỳ vọng vào những cơ hội việc làm kế toán 

cực kỳ cạnh tranh và đạt thu nhập cao. 

2. Một số thực trạng tuyển dụng kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An hiện nay 

Theo cục thuế tỉnh Nghệ An thì hiện nay trên địa bàn tỉnh có 23.232 

doanh nghiệp đang hoạt động.Theo đánh giá của hiệp hội doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tại tỉnh Nghệ An thì nhu cầu tuyển dụng về kế toán (kế toán thuế, kế toán 
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quản trị) của các đơn vị trên địa bàn tỉnh (kể cả đơn vị trong lĩnh vực kế toán 

công) vẫn đang tăng. Tuy nhiên, nhìn chung cách tuyển dụng của các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay là tập trung vào 2 tiêu chí cơ bản sau: 

- Ứng viên học đúng chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán có bằng cấp từ 

cao đẳng, đại học hoặc sau đại học. 

- Nhà tuyển dụng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và thời gian làm việc 

thực tế từ 2 năm trở lên (nếu đã trải qua công việc kế toán tổng hợp càng được 

ưu tiên). Ngoài công việc chính là làm kế toán thì chủ doanh nghiệp còn yêu cầu 

nhân sự còn phải kiêm làm việc khác như: Tìm kiếm hợp đồng khách hàng, giải 

quyết các khiếu kiện khách hàng,.. 

Khi các tiêu chí tuyển dụng kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An yêu cầu ngày càng cao, nếu bản thân ứng viên không đáp ứng 

được chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng thực tế thì dù là có bằng giỏi, xuất 

sắc thì cũng rất khó có cơ hội cạnh tranh, tệ hơn là dễ bị đào thải khỏi thị trường 

lao động Kế toán-Kiểm toán.  

Trên thực tế, nghề kế toán vẫn thừa mà vẫn thiếu. Thừa ở chỗ là ứng viên 

chưa đáp ứng được 2 tiêu chí tuyển dụng trên nên vẫn khó tìm kiếm được việc 

làm. Trong lúc đó tính chất công việc kế toán và các công việc liên quan đến 

quản lý tài chính trong các doanh nghiệp đòi hỏi cao nên doanh nghiệp vẫn khó 

tuyển dụng tìm người. 

Lý giải cho những vấn đề trên là: 

- Đa số doanh nghiệp Nghệ an tuyển dụng nhiều nhưng nhiều doanh 

nghiệp trả lương kế toán còn thấp (nhìn chung khoảng 5 triệu đồng / tháng) nên 

chưa thu hút được nhân tài. Thậm chí nhiều nhân sự kế toán chấp nhận làm trái 

ngành theo nhu cầu tuyển dụng của chủ doanh nghiệp. 

- Số lượng doanh nghiệp liên doanh, các doanh nghiệp nước ngoài còn ít 

so với Hà Nội và một số tỉnh thành miền bắc trung bộ. 

- Các kế toán viên chưa sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức học lấy 

bằng cấp sau đại học hoặc chứng chỉ quốc tế. 
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- Nhân sự kế toán trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhìn 

chung là yếu về ngoại ngữ, nên khó giao dịch với đối tác nước ngoài. 

- Quy mô doanh nghiệp tại tỉnh Nghệ An cơ bản là nhỏ, nên số lượng 

nhân sự kế toán cần tuyển dụng cần rất ít. 

 -Trong quá trình thực tập, thực tập sinh kế toán trên địa bàn tỉnh ít được 

tiếp xúc với chứng từ, sổ, số liệu thực tế tại doanh nghiệp. 

- Phân bổ kế toán chủ yếu là các doanh nghiệp ở thành phố vinh, các cụm 

công nghiệp trong địa bàn tỉnh, còn các huyện xa xôi thì khó tuyển dụng ứng cử 

viên kế toán, trong lúc đó yêu cầu công việc kế toán cũng phải tuân thủ các 

chuẩn mực, chế độ kế toán là như nhau. 

3. Giải pháp cho thực trạng tìm kiếm và phát triển nghề kế toán trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An hiện nay 

Mặc dù còn tồn tại những khó khăn như vậy nhưng không thể phủ nhận 

rằng ngành kế toán đang có những bước chuyển mình tích cực, chất lượng nhân 

sự kế toán trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng ngày càng được nâng cao. Ở thời kỳ 

công nghệ 4.0, các doanh nghiệp trong tỉnh đang dần tích hợp, áp dụng các công 

nghệ phần mềm để hỗ trợ giải quyết nhanh và chính xác nhiều nghiệp vụ kế 

toán. Dịch vụ hóa đơn điện tử, phần mềm quản trị tài chính thông minh,... đang 

dần trở nên phổ biến. 

3.1. Đối với tỉnh Nghệ An 

Với quan điểm có nhiều doanh nghiệp về đầu tư tại tỉnh thì sẽ có nhiều 

công việc kế toán, do đó UBND tỉnh Nghệ An cần có một số chính sách cơ bản 

như sau: 

- Xây dựng một số cơ chế đặc thù về huy động vốn, quản lý, sử dụng vốn 

như “ tăng cường phân cấp, phân quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho địa 

phương” để phát triển doanh nghiệp. 

- Tiếp tục cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhằm 

thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước về đầu tư… 

- Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút nhân tài, đặc biệt trong lĩnh vực 

kinh tế - kỹ thuật. 
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3.2 Đối với sinh viên ngành kế toán nói chung và sinh viên Trường đại học 

kinh tế Nghệ An nói riêng cần chuẩn bị gì để dễ có việc khi ra trường? 

3.2.1. Đối với giảng viên khoa kế toán – kiểm toán 

- Tiếp tục thực hiện đề án 89 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, phương pháp giảng dạy thích ứng với 

thời kỳ dịch bệnh Covid-19.  

- Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường các giảng viên trong khoa 

hướng sinh viên được đi thực tế tại các doanh nghiệp về công việc của một kế 

toán cần phải làm. 

3.2.2. Đối với sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Nghệ An 

+ Chọn đúng chuyên nghành Kế toán – Kiểm toán trường ĐHKT Nghệ 

An. Bởi nơi đây có đội ngũ giảng viên có thâm niên công tác, đào tạo chuyên 

ngành chất lượng chuyên nghiệp (Vì có “Phòng thực hành kế toán ảo” là môn 

học mà rất nhiều trường không có dạy). 

+ Nghiêm túc trong quá trình học, nắm chắc kiến thức, nghiệp vụ kế toán, 

hình thành và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. 

+ Có kết quả học tập tốt, đặc biệt là các môn chuyên ngành Kế toán- 

Kiểm toán. 

+ Chủ động học thêm ngoại ngữ, có chứng chỉ ngoại ngữ từ khi là sinh 

viên hoặc thi khi mới ra trường (phổ biến là ngoại ngữ tiếng Anh, hoặc tiếng 

Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn,...). Nhân viên kế toán có chứng chỉ ngoại ngữ 

thường có mức lương chênh từ 1 triệu/ tháng trở lên so với những nhân viên 

không có chứng chỉ ngoại ngữ. 

+Thành thạo tin học văn phòng, có kỹ năng phân tích tài chính, phân tích 

dữ liệu và số liệu một cách sơ bộ  qua các môn học như : Môn kế toán, kiểm 

toán, thống kê doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh,... 

+Trân trọng các cơ hội thực tập để phần nào tìm hiểu về môi trường và 

công việc kế toán trong thực tế. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng 

mềm khác. 

+Rèn tính tỉ mỉ, cẩn thận trong từng việc bạn làm. 
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+ Tìm hiểu về các chứng chỉ kế toán quốc tế, bắt đầu đăng ký học từ sớm 

sẽ giúp bạn chuẩn bị hành trang đầy đủ hơn cho tương lai sự nghiệp sau này. 

Ngoài ra, sinh viên ngành kế toán sắp xếp thời gian hợp lý nên đi làm 

thêm nhằm chủ động tích lũy kinh nghiệm công việc thực tế để sau khi ra trường 

nó sẽ hộ trợ công việc chuyên môn kế toán tốt hơn. 

III. KẾT LUẬN 

Mặc dù còn tồn tại những khó khăn trong việc tìm kiếm, thăng tiến nghề 

kế toán, nhưng không thể phủ nhận rằng nghề kế toán đang có những bước 

chuyển mình tích cực, chất lượng nhân sự cũng ngày càng được nâng cao. Ở 

thời kỳ công nghệ 4.0, các doanh nghiệp Việt nam nói chung và các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng đang dần tích hợp, áp dụng các công 

nghệ phần mềm để hỗ trợ giải quyết nhanh và chính xác nhiều nghiệp vụ kế 

toán. Dịch vụ hóa đơn điện tử, phần mềm quản trị tài chính thông minh,... đang 

dần trở nên phổ biến. Trong khi đó, nhiều trường cao đẳng và đại học cũng có 

nhiều thay đổi, nghiên cứu để hoàn thiện chương trình đào tạo toàn diện và bắt 

kịp xu hướng trong nước và quốc tế, đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp 

chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán ra trường đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng, 

trong đó có khoa Kế toán - Kiểm toán trường đại học kinh tế Nghệ An. Tuy 

nhiên thì chương trình đào tạo ở mặt bằng chung vẫn chưa đồng đều và tiếp tục 

cần được cải tiến hơn nữa.Theo dự đoán thì trong tương lai, thu nhập của nhân 

sự kế toán có thể tăng cao hơn nữa, đặc biệt là đối với nhân sự kế toán có nhiều 

kinh nghiệm thực tế. 

Chắc chắn bài viết của tôi còn có những tồn tại hạn chế nhất định chưa 

được hoàn thiện, rất mong nhận được sự phân tích, góp ý, bổ sung của Hội thảo 

về “ Thực trạng và giải pháp để tìm kiếm và thăng tiến nghề kế toán trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An” .  
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