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I. Thông tin chung
1. Ngành đào tạo:

Tên ngành tiếng Việt: Kế toán
Tên ngành tiếng Anh: Accounting
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Văn bằng: Cử nhân
II. Chuẩn đầu ra
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có khả năng:
Mã số CĐR

Nội dung chuẩn đầu ra

1. Chuẩn về kiến thức
CĐR 1

Hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận
thức, đánh giá các hiện tượng một cách logic và tích cực

CĐR 2

Hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp
luật, toán kinh tế

CĐR 3

Hiểu biết và vận dụng các kiến thức Quốc phòng toàn dân và An ninh
nhân dân

CĐR 4
CĐR 5

CĐR 6

Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu bậc 3/6 theo khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Có trình độ tin học văn phòng tương đương với trình độ A ứng dụng
trong công tác kế toán
Hiểu biết và vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế vào
việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, xây dựng mối
quan hệ làm việc tốt giữa kế toán với các lĩnh vực khác cũng như giúp
nâng cao trình độ chuyên môn kế toán
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CĐR 7

Hiểu biết và vận dụng những kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán, tài
chính, thuế, phân tích tài chính, thống kê, chuẩn mực kế toán - kiểm toán
Việt Nam và quốc tế

CĐR 8

Có năng lực tự nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản lý và điều hành
các hoạt động chuyên môn

CĐR 9

Vận dụng thành thạo quy trình hạch toán kế toán, kiểm toán, đánh giá
được tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh; tổ chức dữ liệu của hệ
thống thông tin kế toán và tổ chức thông tin trong các chu trình kế toán
trong các loại hình đơn vị kế toán cụ thể

CĐR 10

Phân tích thực tế hoạt động kinh tế - tài chính diễn ra để có những quyết
định về chính sách kế toán và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kế toán, tài
chính, hệ thống thông tin kế toán

CĐR 11

Tổng hợp, đánh giá và cập nhật được những thay đổi chế độ về tài chính,
kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp, của đơn vị quản lý, hưởng thụ
ngân sách

2. Chuẩn về kỹ năng (bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm)
CĐR 12

Thành thạo trong xử lý số liệu kế toán; biết cách xây dựng các quy trình
kế toán, kiểm toán. Sáng tạo khi xử lý các vấn đề chuyên môn kế toán tài
chính, kiểm toán.

CĐR 13

Thực hiện chuẩn hoá các nghiệp vụ kế toán như: Lập, kiểm tra và luân
chuyển chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp;
lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị của doanh
nghiệp; đơn vị quản lý, hưởng thụ ngân sách

CĐR 14

Vận dụng tổ chức hệ thống thông tin kế toán, công tác tài chính kế toán
phù hợp với doanh nghiệp, đơn vị quản lý, hưởng thụ ngân sách

CĐR 15

Vận dụng phân tích báo cáo tài chính, lập kế hoạch tài chính và các báo
cáo kế toán quản trị của doanh nghiệp, đơn vị quản lý, hưởng thụ ngân
sách

CĐR 16

Vận dụng trong kiểm tra, phân tích và đánh giá công tác tài chính kế toán
doanh nghiệp, đơn vị quản lý, hưởng thụ ngân sách

CĐR 17

Vận dụng linh hoạt kiến thức chuyên môn vào thực tế công tác kế toán tài
chính, giải quyết được vấn đề phát sinh về chuyên môn trong quá trình
làm việc, đề xuất hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán
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Sử dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công tác kế toán
Sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán Misa và có khả năng sử dụng
CĐR 19
một vài phần mền kế toán khác như: Fast Accounting, Effect…
Vận dụng phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tư duy hệ
thống và tư duy phê bình; Có khả năng trình bày, khả năng giao tiếp, thảo
CĐR 20
luận, biết sử dụng các công cụ, phương tiện hiện đại, hội nhập được trong
môi trường làm việc mới
Kỹ năng làm việc độc lập và định hướng công tác kế toán, kiểm toán đảm
CĐR 21
bảo đúng chế độ
Kỹ năng tự cập nhật được những thay đổi chế độ, chính sách về tài chính
kế toán, kiểm toán; Có khả năng tự học, tự phát triển, nghiên cứu độc lập
CĐR 22
cũng như thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc
Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ tiếng Anh trong
CĐR 23
ngành đào tạo
Phối hợp làm việc nhóm hiệu quả trong học tập, nghiên cứu và thực hiện
CĐR 24
nhiệm vụ của các cán bộ kế toán
3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp
Trung thực và khách quan trong nghề nghiệp, trong công việc, tuân thủ
pháp luật và chế độ kế toán và kiểm toán của Nhà nước, tôn trọng đồng
CĐR 25
nghiệp
Tinh thần làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm cũng như thích nghi với
CĐR 26
sự thay đổi của môi trường làm việc
Tinh thần cầu tiến, học hỏi, luôn tự nghiên cứu để tiếp tục nâng cao kỹ
CĐR 27
năng nghề nghiệp
Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, nhận thức đúng về vai trò
CĐR 28
người làm công việc kế toán, kiểm toán
Tự định hướng, đưa ra giải pháp về chuyên môn kế toán, kiểm toán cũng
như đánh giá tình hình tài chính trong doanh nghiệp và bảo vệ được quan
CĐR 29
điểm của mình
Tổ chức lĩnh vực kiến thức chuyên môn trong tư vấn, xây dựng, qui trình,
quy chế kiểm soát trong công tác quản lý, định hướng, phát triển những
CĐR 30
hiểu biết về kế toán, kiểm toán cho đơn vị đang công tác và cộng đồng
Có tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác liên quan đến chuyên
CĐR 31
môn của mình để phục vụ Nhà trường, cộng đồng xã hội, đoàn thể
CĐR 18
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III. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán có thể làm công tác Kế toán - Kiểm toán ở các
doanh nghiệp SXKD, các tổ chức ngân hàng & phi ngân hàng và các bộ phận chức năng về
kế toán và kiểm toán tại cơ quan Bộ, ngành và cơ quan khác trong, ngoài nhà nước.
Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng về chuyên ngành
kế toán.
Làm giảng viên, giáo viên giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng,
trung cấp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
IV. Khả năng học tập nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp
Có đầy đủ khả năng theo học các chương trình sau đại học tại các trường trong
nước và ngoài nước.
Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ
công việc được giao.
V. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đã tham khảo
- Trường Đại học Kinh tế quốc dân
- Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh
- Học viện Ngân hàng
- Trường Đại học Tài chính Marketting
- Học viện Tài chính
- Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM
- Trường ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Công nghệ, Sydney - Úc
- Đại học Hà Nội
- Đại học Thành phố Hồng Kông
- Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Đại học Hague Hà Lan
- Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
- Trường Đại học Latrobe, Úc
- Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
- International Accounting – Tác giả Timothy Doupnik - Đại học Nam Carolina
- Financial Accounting – Tác giả Anne Bretton và Chris Waterston
- Financial Accounting theory – Tác giả Craig Deegan
- Chương trình của hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
- Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực kế toán quốc tế (ISAs) và chuẩn mực báo cáo
tài chính quốc tế (IFRS).
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