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1. Mục tiêu đào tạo: 

Chương trình đào taọ ngành kế toán trình đô ̣đaị hoc̣ trang bi ̣ cho người hoc̣ những kiến thức cơ 

bản để phát triển toàn diện ; có khả năng áp dụng những n guyên lý cơ bản và các kỹ năng nghiệp vụ 

để đảm đương công việc của người cử nhân đại học. 

 

2. Chuẩn đầu ra: 

2.1  Kiến thức   

 Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa 

học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

 Có trình độ tin học căn bản tương đương trình độ B. Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành 

kế toán hiện hành như Lạc Việt, FAST,.. 

 Có khả năng tiếng Anh đạt chuẩn tương đương 350 điểm TOEIC. 

 Ứng dụng kiến thức toán học, cơ sở ngành và các phương pháp trong chuyên ngành để thực 

hiện các công việc kế toán như: 

- Thiết lập được sổ sách kế toán tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế - 

xã hội khác. 

- Nắm vững các chính sách thuế và chế độ thuế. 

- Đọc, hiểu và lập được báo cáo tài chính. 

- Phân tích, xử lý số liệu và tham mưu về lĩnh vực kinh tế như: kế toán, kiểm toán, tài chính 

và ngân hàng cho lãnh đạo tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã 

hội khác. 

2.2   Kỹ năng 

 Sử dụng vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán 

 Khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu. 

 Thiết kế các báo cáo, biểu mẫu kế toán và báo cáo tài chính. 

 Lập sổ sách, báo cáo và quyết toán thuế. 

 2.3  Thái độ 

 Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ 

luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm. 

 Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy và lập luận.   

2.4  Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

 Các phòng kế toán, phòng tài chính, phòng kinh doanh,.. ở tất cả các loại hình công ty, ngân 

hàng và các tổ chức kinh tế - xã hội khác, với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người 

điều hành và quản lý.  

2.5  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 
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 Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, tiếp tục học tập sau đại học trong lĩnh 

vực chuyên ngành kế toán và các ngành khác như: Ngành tài chính, ngân hàng, kiểm toán, 

quản trị kinh doanh,..  

3. Kế hoạch đào tạo: 

STT 

 

TÊN MÔN HỌC 
TC 

HỌC KỲ Ghi 

chú 1 2 3 4 5 6 7 

132 20 18 19 18 20 20 14  

1.  

1005130 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mac – Lênin 
5 5 

             

2.  
1001021 Toán cao cấp 1 4 4               

3.  
1005020 Pháp luật đại cương 2 2              

4.  1105080 Kinh tế vĩ mô 3 3 
             

5.  
1081030 Tin học 1 3 3              

6.  
1004034 Anh văn 1 3 3         

7.  
1005150 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  2            

8.  
1001022 Toán cao cấp  2  4  4       

9.  
1105150 Quản trị học căn bản 3   3             

10.  
2004040 Anh văn 2 3   3             

11.  
1081040 Tin học 2 3   3             

12.  
1105160 Luật kinh doanh 3  3             

13.  

1005100 Quy hoạch tuyến tính ứng dụng trong 

kinh doanh 
4 

  
4 

    Chọn 1 

14.  2004050 Anh văn 3 3     3          

15.  
1005140 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3     3          

16.  
1207110 Thống kê trong kinh doanh 3     3          

17.  
1105260 Kinh tế lượng  3     3          

18.  
1105130 Marketing căn bản 3     3         

19.  
1107041 Anh văn chuyên ngành kinh tế 1 3      3        

20.  
1207026 Kế toán tài chính A1 4    4        

21.  
1207071 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 4    4    

Chọn 1 22.  
1207010 Thanh toán quốc tế 3    3       

23.  
1107071 Hệ thống thông tin kế toán 1 4    4        

24.  
1107202 Anh văn chuyên ngành kinh tế 2 3     3    

25.  
1107072 Hệ thống thông tin kế toán 2 4     4       

26.  1207027 Kế toán tài chính A2 4     4       

27.  1107084 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 4        4       

28.  1207140 Thuế và thực hành khai báo thuế 3+2        3+2       

29.  1107062 Kế toán quản trị 3      3   

30.  
1207061 Kế toán chi phí 3          3   

31.  1205041 Phân tích hoạt động kinh doanh 4         4   

32.  1105170 Thị trường chứng khoán 3      3   

33.  
1207030 Kiểm toán 4      4   

34.  
1207150 Lập và phân tích báo cáo tài chính 2+1      2+1     
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35.  
1207081 Thực tập tốt nghiệp 7        7   

36.   Khóa luận tốt nghiệp/ Thi tốt nghiệp 7        7   
 

 


