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THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

17/5/2015

 Thông báo: Về việc mở cửa

giảng đường để phục vụ sinh viên
tự học và nghiên cứu

 Thông báo nộp thuế thu nhập cá

nhân

 Thông báo: Kế hoạch triển khai

thực hiện về xây dựng cơ quan"
an toàn về an ninh, trật tự" của
Trường Đại học Nha Trang năm
2015.

 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ

NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ
TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2016

 

  
Tin tức sự kiện

Kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa Kế toán - Tài chính Trường Đại Học Nha Trang và Khoa Kế toán - Kiểm

toán Trường Đại Học Mở thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07.5, hai Khoa đã phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề

“Phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính”.

Các báo cáo tham gia hội thảo đã tập trung làm rõ một số vấn đề về giảng dạy các học phần Kế toán theo

hướng thông tin người sử dụng; tổ chức quản lý lớp học đông sinh viên; phương pháp giảng dạy dựa trên vấn

đề, xây dựng vấn đề, tình huống; phương pháp giảng dạy với các lớp có sinh viên nhiều ngành cùng học; việc

đưa các phần hệ thống thông tin kế toán vào giảng dạy cùng với các học phần Kế toán tài chính, Kế toán chi

phí, Kế toán quản trị; phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên; tổ chức giảng dạy chuyên ngành Kế

toán ở Hoa Kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam; những thách thức đối với giảng viên trẻ trong giảng dạy các học

phần chuyên ngành…

Một số kết quả nghiên cứu mới về kế toán cũng được trao đổi tại hội thảo như: các nhân tố ảnh hưởng

đến mức độ thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

nghiên cứu tác động của sai lệch thông tin trên báo cáo tài chính trước và sau khi được kiểm toán đến giá trị thị

trường của công ty - nghiên cứu ở Việt Nam; kinh nghiệm trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học; đánh giá chất

lượng thông tin trình bày trên báo cáo thường niên của các công ty thủy sản niêm yết trên thị trường chứng

khoán Việt Nam; tổng quan về hành vi điều chỉnh lợi nhuận của nhà quản lý doanh nghiệp; mô hình lý thuyết

nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt

Nam; áp dụng lý thuyết hành vi để tìm nguyên nhân hành động đầu tư chứng khoán tại thị trường Việt Nam; ứng

dụng lý thuyết nguồn lực giới hạn (TOC) để xác định kết cấu sản phẩm tối ưu tại doanh nghiệp sản xuất; những

tiêu chí xác định sự thành công của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam; ảnh

hưởng của chi phí đi vay đến báo cáo tài chính; những trải nghiệm từ thực tiễn nghiên cứu khoa học và công bố

kết quả trong lĩnh vực kế toán…

Tại hội thảo, hai Khoa đã thống nhất tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, trao đổi thường xuyên kết quả

nghiên cứu khoa học về Kế toán, Tài chính thông qua việc thiết lập website chung, sinh hoạt học thuật trực

tuyến, hội thảo trực tiếp.

Môt số hình ảnh tại hội thảo

Hội thảo “Phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kế toán,
Tài chính” 

Khoa Kế toán - Tài chính Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Khoa Kế toán -
Kiểm toán Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước thải phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Nha Trang

 Dành trọn tình yêu cho nghiên cứu khoa học

 Ứng dụng kỹ thuật Realtime PCR để phát hiện Salmonella enterica trong mẫu nước và thực phẩm

 Định loại thành phần một số loài sinh vật biển mang độc tố hiện có tại Nha Trang - Khánh Hòa

 TS.Nguyễn Thế Hân vinh dự nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng
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