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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: 

TT 

Mã 

CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức cơ bản 

1 PLO1 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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