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  1.1. Yêu cầu về kiến thức 

   Giải thích được những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội. Giải thích 

được tình trạng tài chính của đơn vị trên cơ sở các tài liệu kế toán tài chính.  

   Vận dụng được pháp luật về kinh tế, những quy luật, quy định về kinh 

doanh, kế toán, tài chính phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội. 

   Làm chủ các nghiệp vụ kế toán thông thường của doanh nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp, hợp tác xã ... 

   Có năng lực tư duy thực tế để có thể ứng dụng những kiến thức được trang 

bị vào điều kiện cụ thể của từng trí việc làm. 

 Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, có khả năng sử dụng tốt 

một số phần mềm thông dụng áp dụng cho lĩnh vực kế toán tài chính, biết cách 

khai thác thông tin trên mạng internet phục vụ cho công việc và học tập. 

Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET).  

  1.2. Yêu cầu về kỹ năng 

   Thành thạo các nghiệp vụ kế toán: Tổ chức công tác kế toán; Lập định 

khoản, ghi sổ kế toán; giao dịch; Lập báo cáo tài chính ... phục vụ hoạt động 

quản lý kinh tế tài chính trong các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị hành chính 

sự nghiệp, các tổ chức xã hội.  

   Sử dụng được một số phần mềm kế toán thông dụng của doanh nghiệp, 

đơn vị hành chính sự nghiệp, hợp tác xã ... 

  Có khả năng phối hợp với đồng nghiệp, với các cơ quan liên quan: cơ quan 

quản lý tài chính, cơ quan thuế, đối tác, các tổ chức tín dụng... 

  Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo đơn vị trong việc lập kế hoạch tài chính, 

xây dựng các chiến lược kinh doanh.  

  1.3. Yêu cầu về thái độ 



 Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm 

tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu 

chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người 

lao động tốt.  

  Tôn trọng nguyên tắc nghề nghiệp, yêu nghề, say mê công việc. 

   Đạt chuẩn về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, khách quan, thận 

trọng, kiên nhẫn, liêm khiết. Có thái độ phục vụ cởi mở, thân thiện, cầu tiến. 

  1.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp  

 Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận được vị trí kế toán viên (kế toán 

thanh toán, tài sản, tổng hợp ....) trong doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự 

nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế khác, các định chế tài chính ngân hàng và 

phi ngân hàng.  

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

   Có khả năng học tập liên thông lên trình độ đại học.  

 Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và tiếp thu nhanh các tri thức, công nghệ mới. 

 Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển 

thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.   

 


