CHƢƠNG TRÌNH 2: NGÀNH KẾ TOÁN
I.
Chƣơng trình đào tạo kế toán đƣợc xây dựng dựa trên mục tiêu đào tạo và chuẩn
chƣơng trình đƣợc đào tạo có tính liên thông giữa các ngành trong cùng khối ngành, có
chƣơng trình tiên tiến của các trƣờng ở Việt Nam và các trƣờng trong khu vực cũng nhƣ
chƣơng trình đƣợc xây dựng dựa trên phiếu đánh giá của sinh viên sau tốt nghiệp, và có
các nhà quản lý và kế toán trƣởng ở các doanh nghiệp.
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II. C
Tốt nghiệp chƣơng trình Đại học ngành Kế toán, sinh viên đạt đƣợc các chuẩn đầu ra sau:
A.
- Có tƣ cách đạo đức, trách nhiệm với xã hội, công việc.
- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp kế toán – kiểm toán.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Tinh thần kỹ luật cao, độc lập, sáng tạo, và chuyên nghiệp trong công việc. Hợp tác với các đồng
nghiệp và mọi ngƣời.
- Tự cập nhật kiến thức, và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.
- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.
B.
- Kiến thức lý luận chính trị và pháp luật của nhà nƣớc.
- Kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội; Ứng dụng các phƣơng pháp trong quá trình học để nghiên cứu và
giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Có kiến thức về giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.
- Kiến thức cơ bản liên quan đến quản trị, tài chính và thuế.
- Kiến thức về thị trƣờng tài chính, quản trị tài chính doanh nghiệp.
- Kiến thức về các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán – kiểm toán.
- Am hiểu quy trình kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; có khả năng hoạch định các
chính sách kế toán.
- Có khả năng tổ chức, điều hành công tác kế toán thuộc các cấp độ khác nhau của các lĩnh vực hoạt
động trong nền kinh tế.
- Kiến thức tiếp cận trình độ quốc tế về kế toán.
C.
- Kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu, xử lý đƣợc các trình huống kế toán – kiểm toán phát sinh trong thực tế.
- Kỹ năng thiết kế hệ thống thông tin kế toán, đáp ứng đƣợc yêu cầu thông tin cho các đối tƣợng sử
dụng khác nhau.
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống,
làm việc theo nhóm, sử dụng hiệu quả các công cụ và phƣơng tiện hiện đại.
- Kỹ năng thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin liên quan lĩnh vực công tác.
- Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành)
và ngoại ngữ bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ bậc của iệt Nam trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết
công việc chuyên môn;
Sinh viên chuyên ngành kế toán sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận những công việc ở các đơn vị nhƣ sau:
- Công việc kế toán ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, kho bạc, ngân hàng, các công ty
bảo hiểm, và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Trợ giúp công việc kiểm toán tại các công ty kiểm toán;
- Công việc quản lý thuế tại các chi cục thuế, và các cục thuế;
- Phân tích, và tƣ vấn tài chính ở các công ty tài chính.

