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1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung  

Đào tạo cử nhân kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có 

kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng 

lực nghiên cứu; khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và được công nhận bởi xã hội, 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Đào tạ o nguồn nhân lực trình độ cử nhân kế toán - kiểm toán đáp ứng các 

yêu cầu: 

- Giải thích được kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội nhằm hình thành phương 

pháp luận khoa học để đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên 

ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Phân tích được kiến thức chuyên ngành về kế toán, kiểm toán và tài chính 

doanh nghiệp. 

- Vận dụng được kỹ năng thực hành nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; kỹ năng 

phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với các vấn đề kế toán, kiểm toán phù hợp với 

yêu cầu thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp theo hướng tiếp cận với chuẩn 

mực chung của khu vực và thế giới. 

- Vận dụng được kỹ năng mềm nhằm phát triển các năng lực cá nhân phù hợp 

với môi trường công việc kinh doanh, sáng tạo và năng động. 

- Vận dụng được kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ (bậc 3 theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam) và công nghệ thông tin (theo chuẩn do Bộ Thông tin 

và Truyền thông ban hành) để giao tiếp và giải quyết công việc chuyên môn. 

- Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp vững vàng, phẩm chất tốt; Ý thức được tầm 

quan trọng của năng lực học tập suốt đời để nâng cao năng lực và trình độ chuyên 

môn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của xã hội trong môi trường h ội nhập kinh tế quốc 

tế. 
2. Chuẩn đầu ra  

2.1. Kiến thức 

(1) Vận dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý để nghiên cứu và 

giải quyết các v ấn đề thực tiễn liên quan đến kinh tế - xã hội. 

(2) Vận dụng kiến thức cơ sở ngành kế toán để tạ o nền tảng cho việc học 

tập và nghiêu cứu chuyên sâu trong lĩnh vự c kế toán và kiểm toán. 



(3) Vận dụng kiến thức chuyên ngành kế toán, kiểm toán giải quyết các vấn 

đề trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 

2.2. Kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng chuyên môn 

(4) Phân tích, hoạch định và đề xuất  giải pháp trong   lĩnh vực kế toán, kiểm 

toán. 

(5) Nghiên cứu và phát triển các vấn đề trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 

(6) Tổ chức và quản lý trong hoạt động ngh ề nghiệp k ế toán, kiểm toán. 

2.2.2. Kỹ năng th ưc̣ hành nghề nghiêp̣ Kế toán - Ki ểm toán  

(7) Thực hành công việc k ế toán trong các doanh nghiệp, các cơ quan hành 

chính sự nghiệp, các tổ chức xã hộ  i, tổ chức nghề nghiệp. 

(8) Thực hành công việc kiể m toán nội bộ, trợ lý kiểm toán trong các doanh 

nghiệp kiểm toán và các t ổ chức khác. 

(9) Đảm trách công vi ệc tư vấn kế toán, tài chính và thuế trong các doanh 

nghi ệp. 

2.2.3. Kỹ năng tiếng anh, tin học và  kỹ năng mềm 
(10) Sử dụng tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành ở mức độ giao tiếp cơ bản 

và đọc hiểu các tài liệu chuyên môn kế toán, kiếm toán. 

(11) Sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng vào các công việc soạn 

thảo văn bản, tính toán, trình bày, hỗ trợ chuyên môn và phần mềm kế toán trong 

thực hành nghề nghiệp. 

(12) Vận dụng kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác để 

làm việc hiệu quả và thích nghi với sự thay đổi liên tục của các hoạt động kinh tế.  

2.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

(13) Thể hiện được năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ trong các hoạt 

động liên quan đến kế toán kiểm toán; khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận 

về các vấn đề kế toán, tài chính; Năng lực lập kế hoạch, điều phối và huy động trí 

tuệ tập thể trong các hoạt động kế toán, kiểm toán;  Năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động kế toán, kiểm toán. 

(14) Thể hiện được năng lực tự định hướng, thích nghi với môi trường làm 

việc luôn thay đổi, khả năng tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm 

để không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn kế 

toán, kiểm toán.  

(15) Độc lập trong thực hiện và cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư 

vấn thuế, đầu tư tài chính. 

(16) Giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trách nhiệm công dân và ý thức 

cộng đồng; Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; có bản lĩnh tự 

tin, độc lập và khả năng hội nhập, góp phần vào sự phát triển bền v  ững của xã hội. 

2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 



Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành kế toán có thể đảm nhận các công việc ở 

các vị trí sau: 

- Nhóm 1 - chuyên viên kế toán: đảm nhiệm các công việc kế toán phần hành, 

kế toán tổng hợp, kế toán thuế trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tổ 

chức khác và trong tương lai có thể đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng hoặc quản lý 

trong lĩnh vực kế toán, tài chính. 

- Nhóm 2 - Chuyên viên phân tích và tư vấn: đảm nhận các công việc trợ lý 

phân tích và tư vấn về kế toán, thuế, tài chính tại các công ty cung cấp các dịch vụ 

tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp và có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư 

vấn về kế toán, thuế, tài chính trong tương lai. 

- Nhóm 3 - chuyên viên kiểm toán: đảm nhận các công việc kiểm toán nội bộ, 

trợ lý kiểm toán trong các doanh nghiệp kiểm toán và các tổ chức khác. 

- Nhóm 4: Nghiên cứu viên và giảng viên: đảm nhiệm các công việc nghiên 

cứu và giảng dạy các vấn đề có liên quan đến kế toán, kiểm toán. 

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

- Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao và chứng chỉ Kế toán 

– Kiểm toán trong và ngoài nước; 

- Có điều kiện để học bằng đại học thứ hai của các chuyên ngành liên quan; 

- Có khả năng học bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) của các chuyên ngành kinh 

tế, kế toán, quản trị kinh doanh tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. 
 


