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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân kế toán có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công
tác kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính, dự toán và phân tích ngân sách trong các tổ
chức một cách độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ
năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh
chóng của môi trường kinh doanh; và có năng lực học tập suốt đời.
1.2. Chuẩn đầu ra
Sinh viên ngành kế toán khi tốt nghiệp có các năng lực sau:
Mã
CĐR
TT
chuyên
ngành
1 PLO1

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức cơ bản
Áp dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật

2

PLO2

Áp dụng được những kiến thức về kế toán, kiểm toán và thuế

3

PLO3

Đánh giá được các vấn đề về tài chính doanh nghiệp

4

PLO4

Tổ chức được công tác kế toán trong các tổ chức

5

PLO5

Có năng lực tổ chức, điều hành và làm việc nhóm

6

PLO6

Có kỹ năng thuyết trình và giao tiếp

7

PLO7

Có năng lực sử dụng ngoại ngữ

8

PLO8

Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin

9

PLO9

Có năng lực học tập suốt đời

10

PLO10

Hình thành được tác phong làm việc chuyên nghiệp

11

PLO11

Hình thành ý thức tuân thủ pháp luật

12

PLO12

Có tinh thần trách nhiệm với công việc và với xã hội

1.3. Cơ hội việc làm
Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán (cử nhân kế toán) có thể làm việc nhiều tổ chức
khác nhau, gồm các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ, và các doanh nghiệp.
Công việc có thể đảm nhận được của kế toán không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực kế toán, mà
còn bao gồm cả lĩnh vực tài chính, thuế và kiểm toán. Cử nhân kế toán có thể
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Làm việc ở:
-

-

Các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp: Đảm nhận các công việc
liên quan đến kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, kiểm tra thuế, quản
trị tài chính, dự toán và phân tích ngân sách; giám đốc tài chính.
Các công ty kiểm toán, các công ty tư vấn kế toán, thuế
Các ngân hàng, và tổ chức tài chính.

Đảm nhận các công việc:
-

Kế toán viên, kiểm toán viên.

-

Kế toán trưởng, trưởng nhóm kiểm toán, giám đốc tài chính.
Chuyên viên phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, lập và phân tích ngân sách.

-

Chuyên viên kiểm soát tài chính, tư vấn tài chính, quản trị ngân quỹ.
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2

CĐR17

Có kỹ năng vận dụng linh hoạt kiến thức kế toán, kiểm toán, thuế,
tài chính vào tổ chức, vào các tình huống cụ thể

3

CĐR18

Có kỹ năng lập luận, phát hiện và giải quyết vấn đề về kế toán, kiểm
toán, thuế, phân tích tài chính, dự toán và phân tích ngân sách

4

CĐR19

Có kỹ năng nhận định, đánh giá, giám sát, kiểm tra công tác kế toán,
thuế, kiểm toán của tổ chức

CĐR20

Có năng lực sáng tạo, phát triển nghề nghiệp: có khả năng tự cập
nhật kiến thức mới, tự nghiên cứu để áp dụng hiệu qua những kiến
thức chuyên môn vào thực tiễn; Có khả năng tổ chức thực hiện các
công việc kế toán, kiểm toán phù hợp với đặc thù của tổ chức và đáp
ứng yêu cầu của quản lý.

5

1.2.1. Thái độ và hành vi
Mã CĐR
TT chuyên
ngành

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi

1

CĐR21

Chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận, linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu
với khó khăn

2

CĐR22

Yêu nghề, có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp

CĐR23

Có trách nhiệm với công việc, với xã hội; có tinh thần cầu tiến, chuyên
nghiệp trong công việc.

3

Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội
4

CĐR24

Có thái độ hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp.

1.3. Cơ hội việc làm
Kế toán có thể làm việc ở mọi tổ chức.Các công ty và các tổ chức đều cần kế toán
dù dưới các hình thức khác nhau, cho dù đó là một tập đoàn khổng lồ hay một doanh
nghiệp vừa và nhỏ.Mỗi doanh nghiệp tính trung bình cần từ 4 đến 6 nhân viên kế toán
làm việc.Kế toán là một nghề có nhiều cơ hội việc làm. Nếu tích luỹ tư duy phân tích tài
chính, khả năng lãnh đạo và những hiểu biết về thương mại, cơ hội đặt chân vào vị trí
quản lý cấp cao (CFO) là hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Nơi làm việc:
- Các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp: Đảm nhận các công việc
liên quan đến kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, kiểm tra thuế, quản trị tài
chính, dự toán và phân tích ngân sách; giám đốc tài chính.
- Các công ty kiểm toán, các công ty tư vấn kế toán, thuế.
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- Trong lĩnh vực ngân hàng, các công ty tài chính.
Các công việc có thể đảm nhận:
- Kế toán viên, kiểm toán viên.
- Kế toán trưởng, trưởng nhóm kiểm toán, giám đốc tài chính.
- Phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, lập và phân tích ngân sách.
- Kiểm soát tài chính, tư vấn tài chính, quản trị ngân quỹ.
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