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1. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân ngành Kế toán trình độ đại học, có sức khỏe, phẩm chất, 
đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có khả năng 
làm việc theo nhóm, sử dụng được tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh 
chuyên ngành, có trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề thành thạo; có kiến thức 
cơ bản về kinh tế, tài chính và chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, đáp ứng được yêu 
cầu của xã hội trong sự nghiệp phát triển khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực chuyên 
ngành kế toán, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. 

Người học có khả năng tự nghiên cứu các vấn đề kế toán và tiếp tục học 
nâng cao trình độ, thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Chuẩn đầu ra ngành đào tạo 

Sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán, người học phải đạt được các yêu cầu sau: 

2.1. Yêu cầu về kiến thức 

2.1.1. Kiến thức chung 

- Giải thích và vận dụng được các kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế và 
chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống; 

- Sử dụng được những kiến thức cơ bản cần thiết về toán kinh tế để giải 
quyết các bài toán trong lĩnh vực kế toán; 

- Sử dụng thành thạo kỹ năng về công nghệ thông tin cơ bản trong công tác 
kế toán; 

 

- Có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh. 

2.1.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Giải thích được các vấn đề kinh tế cơ bản về tài chính - tiền tệ, marketing 
căn bản, kinh tế vi mô, vĩ mô được áp dụng trong lĩnh vực kế toán; 

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, 
nguyên lý thống kê, nguyên lý kế toán vào trong quá trình xử lý các nghiệp vụ kế 



toán, tài chính theo từng phần hành kế toán thuộc các loại hình doanh nghiệp, đơn 
vị sự nghiêp; 

- Có kiến thức cơ bản về: Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, Luật thuế, 
Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, các thông tư văn bản hướng dẫn để giải 
quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán; 

- Hiểu và vận dụng được các quy định hiện hành về từng loại sắc lệnh thuế có 
liên quan tới hoạt động kế toán của đơn vị kế toán;  

- Hiểu và vận dụng được hệ thống chứng từ kế toán tương ứng với từng 
phần hành kế toán, xây dựng được quy trình lập, xử lý và luân chuyển chứng từ 
kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán để thực hiện công việc kế toán tại các đơn vị 
kế toán; 

- Hiểu và vận dụng được hệ thống tài khoản và sổ kế toán theo chế độ kế 
toán hiện hành để thực hiện công việc kế toán tại các đơn vị kế toán; 

- Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp lập hệ thống báo 
cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị tại các đơn vị kế toán. 

2.1.3. Kiến thức bổ trợ 

- Tin học:  

+ Có trình độ Tin học đạt Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
(theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin); 

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hạch toán kế toán; 
quản lý kinh tế - tài chính ; sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng sử 
dụng trong công tác kế toán, tài chính, thuế; 

- Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh chứng chỉ B trở lên. 

2.2. Yêu cầu về kĩ năng 

2.2.1. Kĩ năng cứng 

-  Sử dụng thành thạo hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế 
toán, sửa chữa các sai xót theo chế độ kế toán hiện hành trong hoạt động kế toán 
phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp; 

-  Lập, đọc và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, theo chế độ và 
chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành; 

-  Kiểm tra việc chấp hành chế độ, chính sách về kế toán, tài chính và thuế tại 
doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Tra cứu, khai thác và sử dụng các thông tin liên quan đến kế toán, tài chính, 
thuế một cách hiệu quả. 



2.2.2.  Kỹ năng mềm 

- Có kĩ năng thuyết trình, giao tiếp, kĩ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; 

- Có kĩ năng phát hiện, phân tích, xử lí tình huống và giải quyết vấn đề nảy sinh 
trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu của xã hội;  

- Có kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, kĩ năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp. 

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hạch toán kế 
toán; quản lý kinh tế - tài chính ; sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn 
phòng sử dụng trong công tác kế toán, tài chính, thuế. 

2.3. Yêu cầu về thái độ 
 

Sinh viên biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình 

thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải thích 

và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

Có ý thức tổ chức kỉ luật tốt, phong cách làm việc khoa học, tự giác, chủ 
động, năng động, sáng tạo; phấn đấu đạt chất lượng và hiệu quả công việc cao; 

Tôn trọng nguyên tắc nghề nghiệp, yêu nghề; 

 Đạt chuẩn về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, khách quan, thận 
trọng, kiên nhẫn, khiêm tốn, liêm khiết. Có thái độ phục vụ cởi mở, thân thiện, cầu 
tiến trong học tập và trong công việc đảm nhiệm. 

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

* Làm việc tốt và phù hợp tại các vị trí công việc sau: 

- Kế toán viên: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản 
cố định, kế toán tiền lương, kế toán giá thành, kế toán doanh thu, kế toán bán hàng, 
kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán tổng hợp...; 

- Nhân viên quản lý kho, thủ quỹ, thu ngân; 

- Nhân viên thống kê; Kế hoạch - Tài vụ;  

- Nhân viên cung cấp dịch vụ về kế toán, tài chính, thuế. 

* Các loại hình đơn vị có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp: 

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Doanh nghiệp Nhà nước; 

- Công ty cổ phần; 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn; 

- Công ty hợp danh; 



- Công ty có vốn đầu tư nước ngoài; 

- Doanh nghiệp tư nhân; 

- Hợp tác xã. 

- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể tự thành lập và tổ chức chỉ đạo, quản 
lý, điều hành hoạt động về kinh tế, tài chính, kế toán của các loại hình doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp. 

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

- Người học có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ; 

- Có khả năng tiếp tục học liên thông ở các ngành gần hoặc ở bậc học cao hơn. 

 


