
       CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA           
Ngành: Kế toán 

Trình độ đào tạo: Đại học (Khóa 2018) 

Mục tiêu giáo dục 

Chương trình ngành Kế toán đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức 

phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào 

tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể chương trình đào tạo 

ngành Kế toán hệ Đại học thể hiện các mục tiêu chung của giáo dục như sau: 

1. Kiến thức cơ sở – Nắm vững kiến thức và kỹ năng chung về các hoạt động kinh tế.  

2. Kiến thức chuyên ngành – Nắm vững kiến thức và kỹ năng về chuyên ngành kế toán – 

kiểm toán 

3. Đạo đức – Nhận ra khía cạnh đạo đức trong kinh doanh và trong hoạt động kế toán – kiểm 

toán 

4. Giải quyết vấn đề – có khả năng đưa ra những giải pháp phù hợp cho những vấn đề kinh 

doanh và trong hoạt động kế toán – kiểm toán dựa trên phân tích dữ liệu và đánh giá các 

phương án  

 

Chuẩn đầu ra 

Tốt nghiệp chương trình Kế toán (bậc Đại học), sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra đáp 

ứng tiêu chuẩn đào tạo bởi Hội đồng kiểm điṇh các trường và Chương trình đào taọ về kinh 

doanh của My ̃(tổ chức ACBSP) như sau: 

 Thái độ và đạo đức nghề nghiệp 

1. Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán: Phải thực hiện công việc kế 

toán, kiểm toán theo những kỹ thuật và chuẩn mực chuyên môn đã quy định trong chuẩn 

mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, quy định của Hội nghề nghiệp và các quy 

định pháp luật hiện hành. 

2. Tuân thủ nội quy, kỷ luật của doanh nghiệp và pháp luật nhà nước.  

  Năng lực chuyên môn 

1. Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về kế toán – kiểm toán, tài chính doanh 

nghiệp và thuế.  

2. Phân tích và xử lý hiệu quả các công việc chuyên môn như: ghi chép kế toán; lập và phân 

tích báo cáo kế toán, báo cáo tài chính, tham gia với vai trò trợ lý kiểm toán để thu thập và 

phân tích thông tin.  

3. Hiểu các quy trình kinh doanh cơ bản, vận dụng để đóng góp vào quá trình xây dựng và 

phát triển các chính sách và thủ tục xử lý các hoạt động trong từng quy trình 

4. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn  

5. Hoàn thành hoạt động trải nghiệm và có đóng góp vào công việc kế toán thực tiễn tại 

doanh nghiệp. 

 Khả năng hội nhập và học tập suốt đời 

1. Có kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề. 

2. Có kỹ năng lãnh đạo và làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm một cách hiệu quả và 

có trách nhiệm.  

3. Có chứng chỉ chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương trình độ B1. 

4. Có nhận thức và kỹ năng tự học cao để tiếp cận những kiến thức mới phù hợp với nghề 

nghiệp và sự phát triển của xâ hội 

5. Có khả năng tham gia vào các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng, kiến thức tiên 

tiến trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán và kiến thức liên ngành trong suốt sự nghiệp. 

 Cơ hội nghề nghiệp  

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán làm việc tại các vị trí sau:  

– Kế toán viên, kế toán cao cấp, chuyên viên tài chính tại các Công ty và Tập đoàn  

– Trợ lý kiểm toán độc lập tại các Công ty kiểm toán  
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– Trợ lý kiểm toán nhà nước  

– Kiểm soát viên nội bộ tại Bộ phận kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp  

– Tư vấn viên về kế toán, kiểm toán và hệ thống thông tin kế toán tại các Công ty kiểm 

toán và tư vấn.  

– Chuyên viên thuế vụ tại các cơ quan thuế  

– Kế toán viên tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng  

Sau một thời gian làm việc theo quy định hiện hành, sinh viên có thể đảm nhận những vị 

trí cao cấp như:  

– Kế toán trưởng (Chief Accountant) 

– Giám sát tài chính ( Financial Executive) 

– Quản lý tài chính / Financial Controler) 

– Giám đốc tài chính  ( Financial Manager / Chief  Financial Officer) 

– Kiểm toán viên độc lập ( Independent Auditor) 

– Kiểm toán viên nhà nước  
 

 Ngày ….. tháng ….. năm 20…. Ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

 Điều phối Chương trình Thông qua  

  Trưởng Khoa 

 

 

 


