HOẠT ĐỘNG NHÓM: THÁCH THỨC - GIẢI PHÁP
ThS. Lê Thị Thùy Dương
Tóm tắt:
Bài viết này xem xét bản chất của hoạt động nhóm (HĐN) trong môi trường
đại học, đồng thời chỉ ra những ưu điểm và hạn chế xuất phát từ chính HĐN. Mục
đích của bài viết là tìm hiểu các thách thức khi thực hiện HĐN và đề xuất các
khuyến nghị nhằm tối đa hóa những ưu điểm và tối thiểu hóa những hạn chế vốn
có trong quá trình thực hiện.
Từ khóa: hoạt động nhóm; mô hình hoạt động nhóm; nội lực; ngoại lực.
1. Mở đầu
Theo David Jaques (2001), khái niệm '' nhóm '' bao gồm các thuộc tính điển
hình sau: (1) Nhận thức tập thể: nhận thức về sự tồn tại của nhóm bởi các thành
viên nhóm; (2) Nhu cầu: là tiềm năng giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong
cùng một nhóm; (3) Chia sẻ mục đích : mục đích hay lợi ích chung là động lực thúc
đẩy các thành viên nhóm; (4) Phụ thuộc lẫn nhau : mối quan hệ giữa các thành viên
dựa trên sự đóng góp , hành vi; (5) Tổ chức xã hội: tồn tại một trật tự nội tại của
nhóm, bao gồm các quy tắc và quan hệ quyền lực; (6) Tương tác: là sự trao đổi ,
giao tiếp diễn ra trong nhóm ngay cả khi xa cách về địa lý ; (7) Sự gắn kết: các
thành viên cùng mong muốn đóng góp và hưởng lợi từ nhóm; (8) Tính hiệp hội:
một nhóm có thể được xác định thông qua qui mô của các mối quan hệ thành viên.
Dựa trên các thuộc tính vốn có của khái niệm “nhóm”, hoạt động nhóm
(HĐN) được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt
được nhiều thành quả nhất định từ tính ưu việt của nó. Trong giảng dạy và học tập,
HĐN cũng được những nhà nghiên cứu đề cập khá nhiều trong các công trình
nghiên cứu giáo học pháp. Và trong thực tiễn giảng dạy, HĐN cũng đã và đang
được triển khai một cách sâu rộng ở nhiều cấp bậc như một mô hình kiểu mẫu
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nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy và lấ y người học làm trung tâm của quá
trình đào tạo. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng nổi lên một số vấn đề gây tranh luận và
cần phải khắc phục khi áp dụng HĐN vào thực tiễn.
2. Những ưu điểm của hoạt động nhóm
HĐN từ lâu được xem là chủ đề quan trọng đối với các nhà nghiên cứu về
giáo dục. Trong lĩnh vực giáo dục, có khá nhiều những tuyên bố như vậy nhưng
bài viết này không chủ ý đề cập đến tầm quan trọng mà thay vào đó bàn về những
ưu điểm, các bất lợi của HĐN, và cách thức khắc phục thông qua quan sát và trải
nghiệm thực tiễn giảng dạy tại trường Đại học Nha Trang.
Một số tác giả đã nhận định về HĐN như sau:
• HĐN thúc đẩy hoạt động học ''sâu'' chứ không đơn thuần mang tính ''bề mặt''.
(Entwistle & Waterston, 1988).
• HĐN thúc đẩy hoạt động học một cách ''chủ động '', thay vì là ''thụ động”.
(Kremer & McGuiness, 1998).
• HĐN khuyến khích học tập kinh nghiệm

và tính cộng tác trong học tập.

(Ackermann & Plummer, 1994)
• HĐN có thể thiết lập trên cơ sở xây dựng kiến thức và nâng cao kỹ năng giải
quyết vấn đề .
• HĐN được cho là hình thức đánh giá về kỹ năng mềm của sinh viên, vì làm việc
nhóm là kỹ năng thiết yếu của nghề nghiệp chuyên môn, đồng thời đa phần các nhà
tuyển dụng thường yêu cầu sinh viên có kinh nghiệm làm việc nhóm (Ackermann
& Plummer, 1994).
3. Các mô hình hoạt động nhóm
Dựa vào cách phân loại của Davis (2002), HĐN bao gồm các mô hình cơ
bản nhưng để thực hiện cũng có nhiều cách thức khác nhau. Ngoài ra, có vô số các
mô hình HĐN trong các tổ chức khác.
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a. Nhóm tự phát:
Đây là những nhóm nhỏ ở phạm vi lớp học. Sinh viên có thể học nhóm để
thảo luận về một vấn đề, đề tài nào đó trên lớp.
b. Nhóm được phân chia:
Đây là các nhóm được phân chia để hoàn thành các bài tập lớn, có thể kéo
dài vài tuần hoặc cho đến hết học kỳ.
c. Nhóm nghiên cứu:
Một nhóm nghiên cứu được thiết lập cho khoảng thời gian nhất định như
một học kỳ chẳng hạn . Nó có thể sử dụng như một hình thức chuẩn bị cho kỳ thi
cuối khóa hoặc một nhiệm vụ nghiên cứu (nghiên cứu trường hợp). Nhóm sẽ có
các thành viên ổn định và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt thời gian nghiên cứu.
d. Nhóm tự quản:
Đôi khi còn được gọi là '' nhóm làm việc hiệu suất cao '' . Các nhóm này
mang tính thường trực hơn so với các mô hình nhóm nêu trên.
e. Nhóm dự án:
Các nhóm này ít nhiều cũng luôn thường trực và chủ yếu trong các lĩnh vực
xây dựng và hệ thống thông tin.
Tuy nhiên, trong hoạt động giảng dạy , ba mô hình HĐN đầu tiên là phổ biến
nhất.
4. Những thách thức khi tổ chức hoạt động nhóm
“Động lực” luôn được xem là yếu tố quan trọng nhất trong tổ chức triển kha i
HĐN. Một số thành viên trong nhóm có thể miễn cưỡng tham gia và không tuân
thủ những mục tiêu chung của nhóm. Quan hệ giữa các thành viên trong một nhóm
cũng là vấn đề đáng quan tâm khi xây dựng các nhóm. Một vấn đề nữa là cần phải
tối đa hóa lợi ích chung của nhóm, trong khi một số thành viên nhóm chỉ quan tâm
đến tối đa hóa lợi ích cá nhân.
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Các “biến” có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá kết quả làm việc nhóm bao
gồm: xây dựng nhóm, nhiệm vụ được giao (loại nhiệm vụ), tính phức tạp của
nhiệm vụ, công nhận nỗ lực, qui mô nhóm và các hình thức khen thưởng - xử phạt.
4.1 Vấn đề xây dựng nhóm
Việc thiết lập các nhóm cho sinh viên tác động đáng kể đến chất lượng sản
phẩm cuối cùng của nhiệm vụ được giao. Dưới đây là một số thách thức thường
gặp.
Đối với sinh viên giỏi, khi ở cùng nhóm với những sinh viên có cùng trình
độ thường đạt điểm cao hơn so với khi họ ở trong các nhóm hỗn hợp (khác nhau về
năng lực). Ngược lại, những sinh viên kém lại được hưởng lợi từ các nhóm hỗn
hợp nhưng lại bị thua thiệt khi ở nhóm có cùng những sinh viên kém . Như vậy sẽ
xuất hiện một xu hướng là những sinh viên giỏi sẽ hình thành các nhóm với nhau
và sinh viên kém sẽ bị loại để hình thành nên nhóm sinh viên cùng kém. Đ ể giải
quyết vấn đề giữa lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân, chúng ta nên cẩn trọng khi xem
xét tính chất của nhiệm vụ và cách thức đánh giá “nhóm” cũng như “cá nhân”. Tuy
nhiên, đây là vấn đề không đơn giản như chúng ta nghĩ . Vì vậy, nhiệm vụ được
giao cần phải được thiết kế sao cho có thể tối đa hóa các đóng góp của sinh viên
đồng thời có thể nhận diện được những nỗ lực. Cách làm này sẽ được thảo luận
trong phần sau (xem '' Công nhận nỗ lực '').
Văn hóa vùng miền và giới tính cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc thành lập
các nhóm. Sinh viên dường như có xu hướng thành lập nhóm trên cơ sở cùng văn
hóa và đồng giới tính. Thực tế cũng cho thấy những sinh viên cùng văn hóa, cùng
giới tính sẽ đóng góp tích cực hơn so với các nhóm hỗn hợp . Điều này xảy ra ở
những nước có nền văn hóa đa chủng tộc, lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp
chính thống. Hay ở trường Đại học Nha Trang, sinh viên Nha Trang thường kết
hợp lại thành các nhóm và cô lập những thành viên đến từ địa phương khác như
Bình Định, Phú Yên, Thái Bình v.v.
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Các vấn đề xã hội như sở thích hay hành vi của con người đều do hoàn cảnh
xã hội quyết định. Theo Watkins (2004), hai nguồn động lực chính tồn tại ở người
học là “nội lực” và “ngoại lực”. Nguồn động lực nội lực là hành vi cam kết, niềm
say mê thực sự và sẵn sàng tham gia vào nhiệm vụ của nhóm. Động lực ngoại lực
phái sinh từ hình thức khen thưởng tác động từ bên ngoài như điểm đánh giá, tiêu
chí thưởng phạt. Rõ ràng là HĐN luôn tồn tại hai nguồn nội lực và ngoại lực. Động
lực càng lớn thì sinh viên càng tối đa hóa được nội lực và đạt kết quả càng cao so
với các bạn cùng nhóm. Vấn đề ở đây là làm thế nào khi thiết kế bài tập nhóm cần
phải cân nhắc kỹ lưỡng để phát huy được tính nội lực đồng thời cũng chấp nhận
các tác động của ngoại lực.
4.2 Nhiệm vụ được giao
Nhiều nghiên cứu đề cập đến các loại nhiệm vụ như: nhiệm vụ cụ thể (một
người có thể đảm đương công việc); nhiệm vụ tập thể; nhiệm vụ bổ sung (mỗi
thành viên nhóm có thể bổ sung các nhiệm vụ); nhiệm vụ tự do (cho phép từng cá
thể có thể tự do đóng góp công việc của mình).
4.3 Tính phức tạp của nhiệm vụ
Nhiều nghiên cứu cho rằng tính phức tạp của nhiệm vụ ảnh hưởng trực tiếp
đến sở thích tham gia HĐN của từng thành viên. Nhiệm vụ càng khó thì khi đánh
giá khả năng làm việc của từng cá nhân càng phức tạp (Strong & Anderson, 1990).
Mặt khác, nếu nhiệm vụ được giao “dễ” thì dẫn đến thiếu tính thách thức và
sự hứng thú đối với các thành viên. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự
“lười biếng” khi tham gia HĐN.
Do vậy, đối với những nhiệm vụ khó, mang tính học thuật, việc đo lường,
đánh giá thường tập trung vào “tối ưu hóa” hơn là “tối đa hóa” kết quả đạt được.
Nghĩa là người giáo viên nên đặt mục tiêu sao cho người học có thể nâng cao được
kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý HĐN một cách có hiệu quả.
4.4 Ghi nhận nỗ lực
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Nhận diện những nỗ lực cá nhân trong nhóm cũn g là chủ đề được giới học
thuật quan tâm nghiên cứu. Và cũng tương đối nan giải để đánh giá “ai làm gì” và
“ai không chịu làm” trong HĐN. Một số nghiên cứu cho rằng, chỉ cần quản lý và
xác định được những đóng góp cá nhân đối với nhiệm vụ thì có thể giải q uyết được
vấn đề “không chịu làm”.
4.5 Qui mô nhóm
Qui mô hay kích cỡ của nhóm có liên hệ mật thiết với hiệu quả của HĐN.
Nhóm càng lớn thì hiệu quả công việc càng thấp và động lực làm việc càng giảm.
Tuy nhiên xét ở góc độ nào đó thì qui mô nhóm và chức năng của nhiệm vụ là
những “biến số” quan trọng phải tính đến. Một nghiên cứu cho rằng “nhóm lý
tưởng” là nhóm không nên quá hai thành viên (Strong & Anderson, 1990). Tuy
nhiên, những nhóm như vậy có thể không khả dụng trong bối cảnh sư phạm với sỉ
số lớp đông như hiện nay.
4.6 Khen thưởng và xử phạt
Một số nghiên cứu đã xem vai trò của khen thưởng và xử phạt như là công
cụ hay phương tiện để “răn đe” các thành viên không chịu làm việc mà chỉ hưởng
lợi (Strong & Anderson 1990). Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng, công nhận
nỗ lực của các cá nhân là phần thưởng quan trọng, ảnh hưởng tích cực đến hành vi
của HĐN và hình thức xử phạt cũng có những hiệu ứng nhất định. Việc một thành
viên bị loại hay bị cô lập trong nhóm (nếu được đa số các thành viên trong nh óm
đồng ý) sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của nhóm. Phương pháp này kích thích kỹ
năng xây dựng nhóm và thực hành kỹ năng giao tiếp (Strong & Anderson, 1990).
Điều này có tác dụng thúc đẩy các thành viên nhóm phải đối mặt với những vấn đề
diễn ra trong nội bộ nhóm và cần phải được giải quyết.
5. Một số khuyến nghị khi thực hiện nhóm
5.1 Khuyến nghị về thiết lập nhóm
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- Giáo viên cần xác định mục tiêu của HĐN. Chức năng chính là xây dựng một mô
hình học tập trong một khoảng thời gian cụ thể hay để hoàn thàn h một bài tập lớn
(nhiệm vụ) cụ thể. Các yêu cầu của hai hoạt động này hoàn toàn không giống nhau.
- Nếu xây dựng các nhóm với mục đích thúc đẩy học tập thì đòi hỏi khoảng thời
gian phải dài, đủ để các em làm quen và xây dựng tính đoàn kết.
- Nếu xây dựng nhóm để thực hiện một bài tập lớn chẳng hạn thì cần phân chia
nhóm một cách cẩn trọng sao cho có thể tối đa hóa những ưu điểm, đồng thời giảm
thiểu những bất lợi của chính HĐN gây ra.
- Giáo viên giúp sinh viên xác định được mục đích của nhiệm vu, hướng dẫ n cách
tham gia hay những quy định (thể lệ) chung đối với HĐN.
- Giáo viên có thể lập một một bảng hướng dẫn về HĐN, sau đó đưa cho sinh viên
thực hiện.
5.2 Khuyến nghị về việc thúc đẩy tính tương tác
- Giáo viên cần xem xét cách đánh giá đối với nhóm cũn g như đối với từng cá
nhân. Chẳng hạn như đánh giá cho từng giai đoạn trong tiến trình thực hiện nhiệm
vụ.
- Cần chú ý và nhận diện công việc của từng thành viên nhóm. (cho phép các thành
viên nhóm độc lập đánh giá lẫn nhau).
- Cần qui định rõ “điểm nhóm” và “điểm cá nhân”. Điểm nhóm do giáo viên đánh
giá, điểm cá nhân là điểm trung bình chung của tổng điểm của các thành viên
nhóm đánh giá.
5.3 Khuyến nghị về các loại hình nhiệm vụ
- Nên tổ chức các nhóm thực hiện nhiệm vụ mang tính tập thể và bổ sung hơn là
nhiệm vụ cụ thể và nhiệm vụ tự do.
- Không nên đơn thuần chỉ thay thế hay hoán đổi các bài tập cá nhân thành bài tập
nhóm. Điều này hiếm khi thành công.
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- Khi thiết kế bài tập lớn, các bài tập phải gồm nhiều phần và mỗi phần đều là
những mắt xích không thể thiếu cho sự hoàn thiện tổng thể của một bài tập lớn.
5.4 Khuyến nghị về nhiệm vụ phức tạp
- Mục tiêu của bài tập lớn vẫn là tối ưu hóa hơn tối đa hóa.
- Khi nhiệm vụ được giao khá phức tạp thì nên cung cấp một “mô hình” kết quả kỳ
vọng (kết quả đầu r a) cùng với cách thức thực hiện và các tiêu chí đánh giá.
5.5 Khuyến nghị về ghi nhận nỗ lực
- Giáo viên phải có cách nhận diện, quản lý và khen thưởng nỗ lực của cá nhân
trong nhóm. Cần theo dõi các đóng góp của sinh viên thông qua trao đổi với sinh
viên, ngay cả với trưởng nhóm.
- Như đã trình bày ở trên, phải đánh giá đối với từng cá nhân và cả nhóm.
- Cho phép các thành viên tự đánh giá lẫn nhau.
5.6 Khuyến nghị về qui mô nhóm
- Nhóm càng nhỏ càng tốt (khoảng 4 đến 5 sinh viên).
- Xây dựng nhóm từ đ ầu môn học và kéo dài cho đến lúc kết thúc môn học giúp
các thành viên trong nhóm có thời gian tìm hiểu và tương tác với nhau tốt hơn.
- Nên cân nhắc hoặc xem xét các yếu tố về độ tuổi, giới tính, sở thích, vấn đề xã
hội, trình độ và văn hóa vùng miền khi thực hiện phân chia nhóm.
5.7 Khuyến nghị về khen thưởng và xử phạt
- Dựa trên đánh giá sơ bộ, nếu phù hợp thì chọn các hình thức khen thưởng và xử
phạt tương ứng.
- Nên khen thưởng các nhóm ở những giai đoạn đầu của nhiệm vụ được giao nhằm
khuyến khích sự hợp tác giữa sinh viên.
- Đẩy mạnh tần số khen thưởng cá nhân và nhóm.
6. Kết luận
Bài viết này điểm lại một số các nghiên cứu về HĐN trong môi trường đại
học. Bài viết tập trung vào những thách thức liên quan đến HĐN và đề xuất các
8

giải pháp mang tính thực tiễn thông qua quan sát và ghi nhận từ thực tiễn giảng
dạy. Có thể khẳng định rằng việc thiết kế các bài tập hay nhiệm vụ dành cho HĐN
phức hơn so với chúng ta nghĩ. Hy vọng bài viết giúp chúng ta có một cái nhìn
thấu đáo, vừa mang tính học thuật lại vừa mang tính thực tiễn.
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NÂNG CAO TÍNH THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY
TRƯỜNG HỢP ĐỐI VỚI HỌC PHẦN THUẾ
Ths. Hoàng Văn Tuấn
Tóm tắt: Mục tiêu của giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay là “Đổi mới căn
bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa , hiện đại hóa, xã hội
hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo hiện nay
còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, trong đó khoảng cách giữa đào tạo của
nhà trường và nhu cầu thực tế của xã hội là một vấn đề được nhiều người qua n
tâm. Đối với hoạt động giảng dạy các học phần có tính thực tế cao như học phần
thuế thì việc không ngừng cập nhật những quy định pháp luật về thuế mới của Nhà
Nước cũng như tăng cường kỹ năng thực hành đối với sinh viên là yêu cầu cấp
thiết để không ngừn g nâng cao chất lượng đào tạo. Góp phần rút ngắn khoảng
cách giữa đào tạo lý thuyết cũng như khả năng tiếp cận thực tế của sinh viên sau
khi ra trường.
Từ khóa: Chất lượng đào tạo, tính thực tiễn, thuế.
I. Đặt vấn đề.
Ngày 18/06/2012, Quốc hội Nước Cộng hòa X ã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua Luật Giáo dục Đại học. Sự ra đời của Luật là nhằm thể chế hóa
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam về việc
“Cần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa,
hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”. Luật giáo dục đại học
đã chỉ rõ mục tiêu trong hoạt động đào tạo đại học là “Đào tạo trình độ đại học để
sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự
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nhiên - xã hội, có kỹ nãng thực hành cõ bản, có khả nãng làm việc ðộc lập, sáng
tạo và giải quyết những vấn ðề thuộc ngành ðýợc ðào tạo” 1.
Giáo dục có vai trò quan trọng trong việc phát triển đội ngũ lao động có chất
lượng cho nền kinh tế - xã hội. Phát triển giáo dục luôn là một động lực quan trọng
thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, là điều kiện phát huy
nguồn nhân lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưở ng kinh tế
nhanh và bền vững “Nguồn nhân lực là nguồn lực con người của một quốc gia, một
vùng lãnh thổ, là một bộ phận của các nguồn lực, có khả năng huy động, tổ chức để
tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ”2.
Qua ba lần cải cách và quá trình đổi mới những năm gần đây, giáo dục Việt
Nam đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát
triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, giáo dục đã bộc lộ những điểm yếu
kém bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội về lao động. Chất
lượng nguồn lao động chưa được xã hội đánh giá cao, khả năng tham gia và thích
ứng ngay với công việc làm sau khi ra trường của sinh viên còn thấp.
Như vậy, việc nắm bắt được mục tiêu, vai trò của giáo dục cũng như nhận
thức được những hạn chế trong quá trình đào tạo trên cơ sở đó đưa ra những giải
pháp phù hợp nhằm từng bước khắc phục những tồn tại để nâng cao chất lượng đào
tạo đặc biệt là trong việc nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy là vô cùng quan
trọng đối với hoạt động giảng dạy của mỗi thầy cô giáo.
II. Giải quyết vấn đề
2.1. Cơ sở giải quyết vấn đề
Thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục
Việt Nam, Nhà trường đã có nhiều giải pháp trong việc nâng cao chất lượng đào

1
2

Điều 5, Luật giáo dục Đại học năm 2012
Nguyễn Hữu Long, 2004.

11

tạo nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự phát
triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hội nhập sâu rộng như hiện nay.
Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động giáo dục đào tạo nói chung và hoạt động
đào tạo đại học hiện nay vẫn còn nhiều điểm bất cập. “Nội dung kiến thức đào tạo
còn nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, chưa tạo được sự thống nhất gắn mục tiêu
giáo dục với mục tiêu tìm kiếm việc làm đối với người học” 3. Mặc dù, những năm
gần đây, theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường đại học, cao
đẳng trong cả nước đã bắt đầu áp dụng phương pháp giảng dạy cho sinh viên theo
phương thức tín chỉ, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, “Đào tạo tín chỉ ở
Việt Nam hiện chưa thực sự đúng với tinh thần của tín chỉ. Cách dạy, học vẫn còn
chưa thoát khỏi tinh thần niên chế. Tính chủ động của sinh viên còn yếu kém” 4.
Ngoài những nghiên cứu về mặt lý luận, thực tế thông qua sự đánh giá của doanh
nghiệp cho thấy sinh viên ra trường còn nhiều yếu kém cả về lý thuyết lẫn thực
hành. Theo một khảo sát của tác giả Ths. Nguyễn Ngọc Phương thực hiện năm
2013 về “Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng của sinh viên
được đào tạo trong 5 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp (đánh giá dựa trên các tiêu
chí kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành, trình độ ngoại ngữ, tác phong làm việc
và năng lực nghề nghiệp), chỉ có 5% tổng số sinh viên tham gia khảo sát được
đánh giá ở mức độ tốt, 15% ở mức độ khá, 30% ở mức độ trung bình và 40% ở
mức độ không đạt 5.
Hiện nay, học phần thuế được giảng dạy cho sinh viên tạ i trường Đại học
Nha Trang cho các bậc đào tạo đại học và cao đẳng, chương trình giảng dạy được
phân bổ bao gồm 35 tiết lý thuyết (chiếm 78% thời lượng), 5 tiết làm bài tập, kiểm
tra (chiếm 11% thời lượng) và thảo luận 5 tiết (chiếm 11% thời lượng), thực h ành,
3

Phạm Công Nhất, 2014.
Mỹ Quyên: Đào tạo tín chỉ ở Việt Nam còn nhiều bất cập, Báo Thanh niên, ngày 14-2-2012
5
Doanh nghiệp “chấm điểm” sinh viên, Báo Tuổi trẻ online, ngày 22-5-2014
4
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thực tập: 0 tiết. Chương trình học phần thuế bao gồm 5 chủ đề: Thuế xuất nhập
khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và
thuế thu nhập cá nhân (Theo nội dung chương trình học phần thuế) . Học phần thuế
với đặc th ù là lĩnh vực nghiên cứu trên cơ sở tuân thủ pháp luật về thuế như luật,
nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn…; sự thay đổi trong các chính sách về thuế
tương đối thường xuyên và yêu cầu người thực hiện phải nắm bắt. Như vậy, với
chương trình bao gồm rất nhiều các kiến thức chuyên môn về mặt lý thuyết được
đặt ra cần phải giải quyết chiếm rất nhiều thời gian của ng ười dạy và người học.
Do đó thời gian giành cho việc thực hành thực tập sẽ không còn điều này sẽ ảnh
hưởng đến khả năng tiếp cận thực tiễn công việc của sinh viên sau khi ra trường.
2.2. Giải pháp cụ thể
Theo Điểm 4 Luật số 21/2012/QH13 bổ sung thêm Khoản 10 vào Điều 7 của
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 kể từ ngày 1/7/2013, các doanh nghiệp đóng
trụ sở tại các tỉnh/thành phố có cơ sở hạ tầng về côn g nghệ thông tin bắt buộc kê
khai thuế qua mạng. Kê khai thuế điện tử là bước quan trọng trong chính sách cải
cách hành chính thuế ở Việt Nam hiện nay nhằm tăng tính cạnh tranh trong thu hút
đầu tư từ nước ngoài. Chủ trương của Chính phủ đối với việc kê kh ai và nộp thuế
điện tử thể hiện ở mục tiêu rút ngắn thời gian nộp thuế còn không quá 121,5
giờ/năm, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95% 6.
Như vậy, với những định hướng cũng như tầm quan trọng trong hoạt động
kê khai thuế qua mạng, để nâng cao khả năng tiếp cận thực tế cho sinh viên ngoài
việc thường xuyên cập nhật những văn bản luật mới của Nhà nước thì việc đưa nội
dung kê khai thuế qua mạng vào chương trình giảng dạy là hết sức quan trọng.
 Trình tự nội dung các bước và yêu cầu để thực h iện giải pháp:
Về nội dung giảng dạy, học tập, trao đổi:

6

Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/03/2015
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+ Về chữ ký số: cách thức đăng ký, sử dụng: Để thực hiện việc kê khai thuế
qua mạng thì DN phải đăng ký và sử dụng chữ ký số. Chữ ký số được cấp phát bởi
các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký s ố và được lưu trữ trong một thiết bị
phần cứng chuyên dụng gọi là USB Token hoặcSmartCard. Để sử dụng được chữ
ký số thì DN phải đăng ký sử dụng với cơ quan thuế và được Tổng cục thuế cấp
phép hoạt động.
+ Về đăng ký tài khoản để sử dụng với Cơ quan thuế: Doanh nghiệp bắt buộc
phải đăng ký một tài khoản khai thuế qua mạng và lưu ý là việc này chỉ thực hiện
một lần duy nhất. Thông thường thì các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số sẽ hỗ trợ
DN thực hiện công việc này khi họ cung cấp thiết bị. Tuy nhiên, DN cần yêu cầu
nhân viên dịch vụ chữ ký số bàn giao mật khẩu đăng nhập trang thuế và Mã PIN
TOKEN tại thời điểm bàn giao thiết bị.
+ Về đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng: Sau khi DN mở trình duyệt để
đăng nhập tên và mật khẩu vào Website kê khai thuế của Tổng cục thuế tại địa chỉ
http://kekhaithue.gdt.gov.vn có giao diện là:

Nhấn vào nút đăng nhập để điền tên đăng nhập/Mật khẩu; Sau khi đăng nhập
thành công thì DN có thể tiến hành đổi mật khẩu nếu muốn.
+ Về tạo tờ khai và bảng kê bằng phần mềm: Để đăng ký loại tờ khai, Người
Nộp Thuế vào menu TÀI KHOẢN > Đăng ký tờ khai

Trong bước này, DN có thể chọn nhiều loại tờ khai khác nhau hoặc đăng ký
thêm tờ khai tại menu “Đăng ký them tờ khai”. Bên cạnh đó nếu việc thực hiện kê
khai chưa chính xác thì DN có thể chọn nút “chọn lại” để tiến hành khai lại tờ khai.
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+ Về việc nộp tờ khai: Sau khi hoàn thành việc kê khai c ác loại tờ khai thì
DN tiến hành nộp tờ khai cho cơ quan thuế.
+ Về tra cứu tờ khai: Để tra cứu tờ khai, người nộp thuế đăng nhập vào
website Nhantokhai.gdt.gov.vn; Chọn menu “Tra cứu” để tra cứu tờ khai.
Về thời gian chương trình giảng dạy: Để thực hiện đ ược nội dung này thì
cần phải cân đối lại tỷ trọng thời gian đối với từng phần, tác giả đề xuất giảm phần
lý thuyết xuống còn 30 tiết (chiếm 67% thời gian) và đưa vào nội dung thực hành
05 tiết (chiếm 11% thời gian), thời gian về bài tập và thảo luậ n không thay đổi.
Yêu cầu: Sinh viên hoặc nhóm sinh viên phải có máy tính kết nối mạng
internet; Máy tính phải cài đặt phần mền hỗ trợ kê khai thuế mới nhất của Tổng
cục Thuế; Máy tính phải được cài đặt java để hỗ trợ khai thuế; Trong tiết học phải
có máy chiếu để thuận tiện cho việc thuyết trình, trao đổi.
Kết luận
Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là một yêu cầu bức thiết của xã hội
trong giai đoạn hiện nay của nước ta. Để nâng cao chất lượng đào tạo, cần phải có sự
phối hợp một cách có hệ thống, toàn diện các giải pháp từ quá trình tổ chức giảng
dạy, chất lượng của đội ngũ giảng viên, trang thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy,
học tập, đặc biệt là việc nghiên cứu, cải cách chương trình đào tạo, chương trình học
phần theo hướng nâng cao tính thực ti ễn trong hoạt động giảng dạy, gắn liền việc
đào tạo với việc đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội.
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MỘT SỐ GỢI Ý NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ
HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
Ths. Bùi Thị Thu Hà
Khoa Kế toán- Tài chính
Trong buổi gặp gỡ cán bộ và sinh viên trường Đại học Hải Phòng vào chiều
ngày 8/5/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thẳng thắn chỉ ra rằng hệ thống
giáo dục đại học của Việt Nam còn nhiều bất cập, tồn tại, vì thế cần sự cố gắng, nỗ
lực để chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.
Thủ tướng cũng nh ấn mạnh: “Thầy cô giáo phải trang bị cho sinh viên tính
năng động sáng tạo, chứ học đại học không phải đọc - chép”.
Cũng theo thủ tướng Trường cần đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa
học công nghệ, đặc biệt những lĩnh vực có thế mạnh, xóa dần khoảng cách từ nhà
trường tới thực tiễn cuộc sống.
Có thể nói, đây là thử thách lớn được đặt ra không chỉ cho riêng Trường đại
học Hải Phòng mà cho cả các trường đại học Việt nam nói chung. Để nâng cao
được chất lượng đào tạo , xóa bỏ được khoảng cách từ nhà trường đến thực tiễn,
đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng không phải là công việc một sớm một
chiều.
Chúng ta có thể nhận thấy, trong nhiều năm trở lại đây, công việc kế toán
ngày càng trở nên quan trọng trong các doanh nghiệp, tổ chức. Để nâng cao sức
cạnh tranh, doanh nghiệp phải có một bộ máy đủ mạnh để cung cấp cho nhà quản
trị những thông tin chính xác, kịp thời cho việc ra quyết định sản xuất, kinh doanh
và đây cũng chính là những thách thức đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên
cứu về kế toán. Xuất phát từ yêu cầu này, tác giả đưa ra một số quan điểm về dạy
và học chuyên ngành kế toán trên thế giới để từ đó có những phải pháp phù hợp.
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1. Một số quan điểm dạy và học kế toán trên thế giới:
Cho đến nay, có rất nhiều nghiên cứu nói về quan điểm dạy và học kế toán
trên toàn thế giới. Nghiên cứu của Rebele (1985) cho thấy sinh viên ngành kế toán
có xu hướng đánh giá các kỹ năng chuyên môn và giao tiếp cao hơn các kỹ năng
khác. Tuy nhiên, các nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng việc phát triển các kỹ năng
chung của sinh viên là cần thiết cho sự thành công trong sự nghiệp. Hurt (2007) đề
cao các kỹ năng cơ bản hơn là các định hướng về chuyên môn. Ông cho rằng kỹ
năng về phân tích đánh giá của kế toán trong tương lai sẽ là kỹ năng quan trọng
nhất. Schmidt, Green và Madison (2009) đã khảo sát 122 kế toán quản trị ở các tổ
chức khu vực Bắc Mỹ nơi lượng người đăng ký học ngành kế toán nhiều nhất. Kết
quả cho thấy kỹ năng về giao tiếp, đặc biệt là kỹ năng viết được đánh giá là quan
trọng và có giá trị nhất trong các chương trình giảng dạy của ngành kế toán.
Kavanagh và công sự (2009), nhấn mạnh về khả năng có thể nghe và hiểu
nhu cầu của khách hàng là kỹ năng cần thiết nhất trong giao tiếp. Kế toán viên
không còn đơn thuần là thực hiện các nhiệm vụ cung cấp thông tin như ghi sổ kế
toán và phân tích dữ liệu mà họ sẽ là cố vấn về thông tin. Jones, G. & Abraham
2008 kết luận các kế toán trong tương lai phải là những nhà tư tưởng, nhà chiến
lược lành nghề và là các thành viên trong một đội
Các Nghiên cứu của Arquero Montano và cộng sự, 2001, 2004; Gammie và
cộng sự, 2002; Hassall và cộng sự, 2004; Francis & Minchington 1999 trong lĩnh
vực đào tạo kế toán cho thấy rõ ràng rằng có sự thiếu hụt về khả năng nhận thức
khi họ tiến hành điều tra những ý kiến, quan điểm và đánh giá của người sử dụng
lao có liên quan. Hancock và cộng sự (2009) báo cáo rằng các nhà tuyển dụng
đang tìm kiếm sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng ngoài chuyên môn bao gồm kỹ
năng viết, giao tiếp bằng lời, khả năng tự quản lý, làm việc theo nhóm, chủ động và
quyết đoán, khả năng g iải quyết vấn đề, có năng lực cạnh tranh, lập kế hoạch và
khả năng tổ chức . Morgan (1997) đề cập đến sự căng thẳng giữa việc phát triển các
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kỹ năng và hỗ trợ phát triển các kỹ năng ở giáo dục đại học và họ cũng lưu ý sự
căng thẳng này thực sự cao tùy vào n gành học.
Milner và Hill (2008) cũng đã phát hiện ra rằng một số học viện kế toán
trong chương trình của mình không có chỗ cho các kỹ năng phát triển do việc đáp
ứng các quy định, các nghiên cứu về kế toán và đào tạo ra các kế toán chuyên
nghiệp. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy nhiều sinh viên năm đầu tiên không có
các chiến lược học tập thích hợp hoặc có các kỹ năng cần thiết để đối phó với tính
chất cạnh tranh của ngành kinh doanh và các nguyên tắc của kế toán
Jackling 2005 cho rằng các mô hình nhấn mạnh đến khả năng ghi nhớ và hồi
tưởng thực tế được xem là kém khả thi trong giảng dạy kế toán dẫn đến sự thụ
động của sinh viên. Tempone & Martin 2003 cũng chỉ ra sự khó khăn của việc áp
dụng lý thuyết vào thực tiễn.
Stoner và Milner (2010) chỉ ra việc đào tạo kế toán cần phải có mối quan hệ
chặt chẽ với các bên liên quan để chẩn bị cho các sinh viên tốt nghiệp có cơ hội
học hỏi và thành công trong sự nghiệp
Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dạy và học :
Để tìm ra một mô hình, phương pháp giảng dạy phù hợp với chương trình
đại học nói chung và chuyên ngành kế toán nói riêng là một việc rất khó. Tuy
nhiên, đây là một yêu cầu thực tế khách quan nhằm tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng
nhu cầu của xã hội.
Theo bản thân tác giả, để nâng cao chất lượng đào tạo không chỉ nằm ở vấn
đề đồi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên mà bên cạnh đó cần phải nâng
cao nhận thức học tập của sinh viên và việc giảng dạy cần phải gắn với thực tế, dựa
trên nhu cầu của doanh nghiệp, của xã hội.
Về đặc điểm ngành học thì kế toán là một ngành học khó vì ngoài phần cứng
là người dạy và người học phải tuân thủ theo đúng quy định, văn bản luật của chế
độ kế toán hiện hành thì phần mềm chính là sự thay đổi liên tục của các quy định
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văn bản này. Do đó, giảng viên và sinh viên phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt
được những thay đổi của các quy định, văn bản luật này để điều chỉnh việc dạy và
học cho phù hợp với những thay đổi trên. Vì vậy, giảng viên cần áp dụng phương
pháp giảng dạy tích cực, phù hợp cho từng môn học sao cho phát huy tích cực các
hoạt động tích cực của người học mà không phải chỉ phát huy tính tích cực của
người dạy. Sau đây là một vài góp ý của tác giả trong vấn đề nâng cao chất lượng
đào tạo nói chung và của chuyên ngành kế toán nói riêng
Về phía giảng viên:
Thứ nhất, Giảng viên cần phải được kinh qua công việc thực tế của kế toán,
hoặc ít nhất phải nắm vững những vấn đề mà thực tế doanh nghiệp đang thực hiện,
đang khúc mắc. Phải nắm chắc quy trình làm việc cũng như các chứng từ, sổ sách
sử dụng trong các phần hành kế toán.
Thứ hai, giảng viên phải đóng vai trò hướng dẫn sinh viên trong việc tìm
kiếm, thu thập thông tin thông qua các tài liệu tham khảo như sách, báo, tạp chí,
website…Ngoài ra, giảng viên nên đầu tư xây dựng hệ thống câu hỏi về môn học,
nêu vấn đề bắt buộc s inh viên phải nghiên cứu và chuẩn bị kỹ trước khi lên lớp.
Sau khi nghiên cứu kỹ các câu hỏi, vấn đề mà giáo viên đặt ra thì việc truyền đạt
kiến thức giữa người dạy và người học mới có thể tiến hành thông suốt và nhanh
chóng. Công việc chuẩn bị trước các câu hỏi ở nhà sẽ giúp cho sinh viên tiếp cận lý
thuyết theo hướng chủ động chứ không mang cảm giác bị truyền đạt, thụ động. Ví
dụ, đối với học phần Nguyên lý kế toán là học phần cơ bản, đầu tiên của cả chuyên
ngành. Những khái niệm mà học phần này đưa ra c ó thể rất mới mẻ và khó hình
dung cụ thể. Giảng viên có thể giúp sinh viên hình dung ra công việc của kế toán
thông qua các ví dụ thực tế về các khái niệm như công cụ, vật liệu, tài sản cố định,
sổ sách, chứng từ, báo cáo của một doanh nghiệp cụ thể để min h họa….
Thứ ba, giảng viên cần tổ chức thảo luận, thuyết trình nhóm để nâng cao các
kỹ năng về giao tiếp, trình bày, tổ chức và giải quyết vấn đề. Để áp dụng hiệu quả
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phương pháp này, đòi hỏi giáo viên phải phân bổ số lượng sinh viên trong các
nhóm và hướn g dẫn sinh viên phân chia công việc trong nhóm hợp lý. Giảng viên
phải theo dõi và nắm được công việc của các nhóm cũng như của cá nhân trong các
nhóm để đảm bảo các thành viên đều có sự đóng góp trong công việc của nhóm.
Thứ tư, có thể xây dựng phương phá p dạy dựa vào tình huống như giảng
viên có thể thiết kế các tình huống gắn liền với thực tế công việc. Muốn thực hiện
được điều này, giảng viên cần có nhiều kinh nghiệm, cần có sự giúp đỡ của các
doanh nghiệp để có thể đưa các tình huống có thật tại doanh nghiệp vào giảng dạy,
xây dựng một hệ thống các bài tập và tình huống có thể áp dụng vào thực tế công
việc của kế toán viên.
Về phía nhà trường, khoa:
1. Xây dựng quan hệ chặt chẽ với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, sở
ban ngành... và mời họ tham gia vào công tác xây dựng, đánh giá, phản biện
chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra cho ngành học, khuyến khích các đơn
vị này tạo điều kiện cho sinh viên thực hành, thực tập, tiếp cận thực tế với công
việc thay vì nhận được số liệu, báo cáo cho sẵn khi sinh viên đi thực tập cuối khóa.
2. Thu thập thông tin phản hồi từ các tổ chức đã tuyển dụng sinh viên, cùng
với các tổ chức này thường xuyên tổ chức các chương trình hướng nghiệp giúp
sinh viên định hướng được công việc, nghề nghiệp tương lai của mình.
3. Cập nhật và cải tiến giáo trình thường xuyên, biên soạn và xuất bản dưới
dạng sách để tránh trường hợp sinh viên mua nhầm tài liệu phô tô mà những tài
liệu này chưa được cập nhật theo chế độ.
4. Tạo sân chơi chuyên ngành nhiều hơn cho sinh viên, giúp sinh viên t iếp
cận với các vấn đề thực tiễn, tăng cường tính bạo dạn cho sinh viên trong lĩnh vực
giao tiếp ứng xử.
Về phía sinh viên:
1. Lựa chọn và đọc tài liệu:
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Đầu tiên phải xác định cho được tài l iệu cần tìm là gì? Tài liệu đó có thể
do giảng viên cung cấp, tìm mư ợn ở thư viện, mua hoặc tìm trên internet... Người
học cần xác định được, tài liệu mà mình tìm được có còn phù hợp với chương trình
học, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành không? Năm xuất bản có gần với thời
điểm học không? Và tài liệu này là tài liệu chính thống hay tài liệu trôi nổi được
lưu hành dưới dạng các tập tin không có nguồn gốc hoặc là các tài liệu phô tô. Việc
xác định này vô cùng quan trọng, điều này giúp định hướng và không đi sai lệch
trong quá trình học cũng như làm bài thi và áp dụng vào công việc sau này.
2. Ghi nhớ:
Để nắm được kiến thức của từng chương, việc đầu tiên các người học phải
xem qua tên chương, mục tiêu từng chương, c ác tiêu đề lớn nhỏ, những chỗ gạch
chân, in nghiêng hoặc in đậm cùng các thuật ngữ quan trọng. Nên dùng viết
highlight đánh dấu những ý chính, những chỗ được cho là quan trọng hoặc chưa
hiểu rõ. Các học phần chuyên ngành kế toán bao giờ cũng có tính kế thừa thì cần
nắm vững nguyên lý và kiến thức của các học phần trước đó.
3. Học trên lớp:
Tầm quan trọng của người dạy luôn được khẳng định từ ngàn xưa “Không
Thầy đố mày làm nên”. Vì vậy, dù có là một sinh viên xuất sắc thì người học cũng
cần tham gia các buổi học trên lớp. Để nghe giảng đạt hiệu quả nhất điều kiện tiên
quyết là phải chuẩn bị trước ở nhà như đọc trướ c tài liệu, trả lời các câu hỏi giáo
viên đặt ra một cách kỹ lưỡng, đặt ra những câu hỏi về vấn đề còn thắc mắc khi
đọc tài liệu mà khi lên lớp giảng viên không làm bạn thỏa mãn. Trong quá trình
nghe giảng, các người học cần ghi chú nhanh những phần quan trọng, những kiến
thức mở rộng và cập nhật mà giảng viên cung cấp thêm.
4. Phương pháp tự rèn luyện
Người học cần ôn tập lại kiến thức đã được học, đã đọc: sau giờ học trên lớp,
phải đầu tư thời gian cho việc học, vì học theo tín chỉ nên số giờ tự học ở nhà
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chiếm phần lớn thời lượng học. Người học phải biết sắp xếp thời gian học một
cách hợp lý và hiệu quả. Cần xem lại các ví dụ mà giảng viên đã đưa ra trên lớp và
tập giải lại để nắm được nguyên tắc và cách hạch toán. Tiếp đó, nên l ựa chọn bài
tập và làm bài tập theo từng cấp độ từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao và có thể
tự tập đánh giá lại kết quả lao động của mình sau khi hoàn thành.
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PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌC PHẦN
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
Ths. Từ Mai Hoàng Phi
Tóm tắt
Trong giai đoạn toàn Khoa Kế toán Tài chính thành lập các tổ cập nhật chương
trình đào tạo các học phần để đưa ra đề xuất góp ý nhằm hoàn thiện hơn chương
trình đào tạo; và xin đưa lời của cô Dung trưởng khoa Kế toán – Tài chính nói về
việc làm này: ”thể hiện trách nhiệm cao của các thầy cô với tương lại của chúng
ta”, tôi xin đưa ra chương trình đào tạo ngành kế toán của Trường Đại học Văn
Hóa Trung Quốc ở Đài Loan (Chinese Culture University – Taipei – Taiwan) để
các thầy cô trong tổ cập nhật chương trình đào tạo ngành Kế toán nói riêng cũng
như các thầy cô khác nói chung cùng xem xét, cùng thấy cái hay của họ để làm cái
hay của mình.
Đặt vấn đề
Đứng dưới góc độ chất lượng đào tạo: Trường có đào tạo ra lớp thế hệ tốt lý
thuyết, giỏi thực hành đáp ứng nhu cầu công việc thực tế của x ã hội hay không phụ
thuộc phần lớn vào Chương trình đào tạo của trường.
Đứng góc độ kinh doanh: Trường học có thu hút được nhiều người học vào học ở
trường hay không dựa vào Chương trình đào tạo của trường.
Vì vậy chương trình đào tạo càng hay càng hấp dẫ n càng xác thực với nhu cầu
công việc ngành sẽ càng thu hút được nhiều số lượng sinh viên đăng ký thi tuyển –
xét tuyển vào học ở trường, hào hứng học trong các năm học, đồng thời nâng cao
chất lượng đầu ra các đơn vị tuyển dụng không phải mất nhiều thời g ian đào tạo
lại.
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Để cập nhật chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng mục tiêu trên, tôi xin xin
đưa ra chương trình đào tạo ngành kế toán của Trường Đại học Văn Hóa Trung
Quốc ở Đài Loan (Chinese Culture University – Taipei - Taiwan) để các thầy cô
trong tổ cập nhật chương trình đào tạo ngành Kế toán nói riêng cũng như các thầy
cô khác nói chung cùng xem xét, cùng thấy cái hay của họ để làm cái hay của
mình.
Tổng quan vấn đề
Tôi xin đưa ra đây toàn bộ chương trình học phần giáo dục Đại học chuyên ngành
Kế toán của Trường Đại học Văn hóa Trung Quốc tại Đài Loan (Chinese Culture
University – Taipei - Taiwan) để thầy cô theo dõi và có cơ sở nhận xét góp ý.
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Nội dung trao đổi
Đọc khung chương trình này ta thấy có 2 lớp A và B, các môn học bắt buộc required cả 2 lớp A, B này đều có, môn tự chọn - elective khi có ở lớp A khi có ở
lớp B khi có ở cả 2 lớp A, B. Giáo dục thể chất - Physical education và giáo dục
quốc phòng - All out defense education military training - International situation
đều có số tín chỉ là 0 và học full cả năm học thứ nhất. Môn về lịch sử (như Việt
Nam mình gọi là lịch sử Đảng - chính trị): Special topics in Chinese Culture (1) là
môn bắt buộc, học 1 học kỳ của năm 1, Special topics in Chinese Culture (2) là
môn bắt buộc, học 1 học kỳ của năm 2, Special topics in Chinese Culture (3) là
môn bắt buộc, học 1 học kỳ của năm 3 và Special topics in Chinese Culture (4)
là môn tự chọn, học 1 học kỳ của năm 4, cả bốn môn lịch sử này đều có số tín chỉ
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là 0. Tương tự môn Đạo đức kinh doanh - Business ethics (1) học 1 học kỳ của
năm 1, Business ethics(2) học 1 học kỳ của năm 2, Business ethics(3) học 1 học kỳ
của năm 3, và Business ethics (4) học 1 học kỳ của năm 4, môn Business ethics
(1), (2), (3) là 3 môn bắt buộc, môn (4) là môn tự chọn và 4 môn Business ethics
đều có số tín chỉ là 0... Các môn còn lại là môn chuyên ngành kế toán hoặc phục vụ
cho học chuyên ngành kế toán trong 4 năm.
Kết Luận
Khung chương trình này rất hay nếu áp dụng tương tự như vậy sẽ rất tốt cho ngành
kế toán của trường chún g ta. Trường Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan là
trường tư thục (hệ thống trường tư thục ở nước ngoài phát triển rất tốt, phụ huynh
đi cày kiếm tiền với ước nguyện cho con đi học trường tư thục...). Trường này thu
hút nhiều sinh viên theo học vì chương trình đào tạo của trường được đánh giá thu
hút tốt. Tôi không đề cập nhiều đến nội dung Giáo trình môn học và trình độ của
giáo sư vì các giáo trình môn học do các giáo sư sử dụng đều là những quyển sách
do những nhà viết sách có tên tuổi viết và do những nhà xuất bản nổi tiếng xuất
bản nên nội dung chuyển tải đều rất có sức hút. Hiển nhiên giáo sư đều là những
người tìm kiếm những quyển sách cùng phục vụ cho môn học phần đó nhưng có
nội dung hay để dạy cho người học. Mặt này thì hiện tại bộ môn Kế toán là m khá
tốt, nên mặt còn lại chỉ là hoàn thiện chương trình đào tạo để đối đầu với sự cạnh
tranh ngày càng mạnh của các trường trong địa bàn Tỉnh, thành phố.
Tài liệu tham khảo
Chương trình đào tạo học phần Đại học chuyên ngành Kế toán của Trường Đại học
Văn Hóa Trung Quốc ở Đài Loan (Chinese Culture University – Taipei - Taiwan)
do các sinh viên đang học chương trình này tại trường này cung cấp.
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