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Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ 
ngoại ngữ đạt được. 
Đào tạo cử nhân kế toán đạt được các mục tiêu 
cụ thể sau: 

Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý 
thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có 
khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự 
nghiệp xây dựng đất nước. 

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã 
hội, chính trị và pháp luật; Có kiến thức nền 
tảng về kinh tế và quản trị kinh doanh; Có kiến 
thức lý thuyết chuyên sâu và thực tiễn về Kế 
toán, Kiểm toán để vận dụng giải quyết các công 
việc chuyên môn gắn với phát triển bền vững. 
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu 
và thông tin, sử dụng những thành tựu mới về 
khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề 
trong hoạt động Kế toán, Kiểm toán. 
Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được 
các nội dung cơ bản trong lĩnh vực kế toán; có 
thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý những 
tình huống thường gặp trong hoạt động chuyên 
môn 

Đường 
link dẫn 
tới Bản 
mô tả 
các 

CTĐT 
trên 

Website 

Đường 
link dẫn 
tới Bản 

mô tả các 
CTĐT 

trên 
Website 

Đường 
link dẫn 

tới Bản mô 
tả các 

CTĐT trên 
Website 

2 
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra 
trường. 
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Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu 
được các nội dung cơ bản trong lĩnh vực kế 
toán; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý 
những tình huống thường gặp trong hoạt động 
chuyên môn 

Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến 
thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ và phát triển sang các ngành đào 
tạo khác thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh 
và quản lý. 
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Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp. 
VT1: Nhân viên kế toán tại các bộ phận kế 

toán tài chính, kế toán quản trị trong các doanh 
nghiệp thuộc mọi ngành nghề lĩnh vực kinh 
doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân 
hàng...  

VT2: Nhân viên kiểm toán nội bộ tại bộ 
phận kiểm toán trong các doanh nghiệp  

VT3: Trợ lý kiểm toán tại các bộ phận 
chuyên môn trong các công ty kiểm toán độc lập 
và Kiểm toán Nhà nước  

VT4: Nhân viên tài chính, phân tích tài 
chính tại các bộ phận kế hoạch - tài chính; bộ 
phận phân tích kinh tế tài chính trong các doanh 
nghiệp  

VT5: Nghiên cứu viên về kế toán, kiểm 
toán ở các Viện nghiên cứu; các cơ quan quản lý 
nhà nước VT6: Giảng viên, trợ giảng tại các Học 
viện, trường Đại học và Cao đẳng.. 

 
NGƯỜI LẬP TRƯỞNG KHOA 

 


