ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: Kế toán
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Mục tiêu chung
Đào tạo Thạc sĩ ngành Kế toán có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các
công tác (liên quan đến chuyên môn chính của ngành) 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 khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.
Kiến thức; kỹ năng; hành vi, thái độ
Kiến thức
Nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập,
sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên
ngành đào tạo.
Kỹ năng
- Hiểu biết bao quát các lĩnh vực nghề nghiệp
- Năng lực tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, bao gồm kế toán tài
chính và kế toán quản trị.
- Phát triển khả năng tổ chức, xử lý thông tin trong điều kiện tin học hóa, tổ chức
công tác phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp.
- Có hiểu biết sâu sắc về họat động kiểm toán.
- Có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề về chế độ tài chính, kế toán, kiểm
toán, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán; và có thể tiếp tục học tập ở các cấp học cao
hơn.
Hành vi, thái độ
- Tôn trọng và chấp hành pháp luật của Nhà Nước, nội quy, quy định của Nhà
trường;
- Làm việc và học tập với tinh thần kỷ luật cao.
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- Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công
việc;
- Quan hệ tốt với cộng đồng và có tinh thần phục vụ cộng đồng
- Có tinh thần hợp tác, thân thiện và giúp đỡ người khác.
- Năng động và tự tin trong công việc; có bản lĩnh và ý chí vươn lên khẳng định
bản thân, phát triển nghề nghiệp
Trình độ ngoại ngữ
Trình độ năng lực của học viên đạt được ở mức tương đương cấp B1 – Khung
chung châu Âu (Common European Framework – CEF).
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