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Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 

(Accounting) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Yêu cầu về kiến thức: 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, 

những vấn đề cấp bách của thời đại; 

- Nắm vững các kiến thức Khoa học cơ bản, khoa học xã hội có liên quan 

(như toán, lịch sử kinh tế, tâm lý học tiêu dùng,...) để tiếp thu kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp và thực hiện các hoạt động nghề nghiệp; 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về marketing, tài chính doanh nghiệp; 

- Nắm vững các quy định của Luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam, và các 

văn bản pháp quy có liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; 

- Nắm vững các kiến thức về kế toán của các doanh nghiệp sản xuất công 

nghiệp và kiến thức kế toán chuyên sâu của các doanh nghiệp đặc thù 

(doanh nghiệp xây lắp, doanh nghiệp thương mại dịch vụ, ...), các đơn vị 

hành chính sự nghiệp; 

- Nắm vững kiến thức về tổ chức công tác kế toán, kiểm soát nội bộ; 

- Nắm vững kiến thức về sử dụng phần mềm kế toán của các phần mềm kế 

toán thông dụng được nghiên cứu; 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính. 

Yêu cầu về kỹ năng:  

- Kỹ năng cứng:  

 Tổ chức, thiết lập, triển khai, thực hiện và vận dụng chế độ chứng từ kế 

toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính, 

tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội 

khác; 

 Lập, thu thập, xử lý, kiểm tra, ghi chép và lưu chữ chứng từ, sổ kế toán; 
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 Phân tích và hoạch định các chương trình kế toán quản trị và kiểm soát 

nội bộ,  phân tích và lập các kế hoạch tài chính; các báo cáo tài chính 

doanh nghiệp; 

 Lập và phân tích một số báo cáo kế toán quản trị như: Lập dự toán, dự 

báo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo từng đơn vị/mặt hàng/khu 

vực…Lập báo cáo chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,… để tham 

mưu cho lãnh đạo trong việc ra quyết định; 

 Lập báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm; 

 Tư vấn, thẩm định hiệu quả tài chính về dự án đầu tư; 

 Soạn thảo văn bản, hợp đồng, đàm phán và ứng xử giao tiếp; 

 Sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị 

trường hiện nay. 

- Kỹ năng mềm:  

 Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;  Giải quyết vấn đề, ra 

quyết định; Kỹ năng Thuyết trình, giao tiếp bằng văn bản và giao tiếp 

bằng tiếng Anh; 

 Có kỹ năng nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo; 

 Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bảng, bảng tính, 

trình bày;  nắm vững ít nhất 1 phần mềm kế toán. 

Yêu cầu về thái độ: 

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội 

quy của cơ quan, doanh nghiệp; 

- Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, 

làm việc theo pháp luật; 

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; 

- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật 

mới vào giải quyết những vấn đề của công việc; 

- Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước và các quy định của cơ 

quan. Làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống lành mạnh. 

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

- Sau khi tốt nghiệp chương trình đào này, người học có thể làm việc tốt tại 

các vị trí sau: 
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- Kế toán tổng hợp, kế toán các phần hành trong phòng kế toán của tất cả 

các loại hình doanh nghiệp; 

- Nhân viên cho các Công ty hành nghề kế toán; 

- Trợ lý kiểm toán trong các Công ty kiểm toán; 

- Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân 

hàng thương mại;  

- Kiểm soát viên, thanh tra viên, kế toán viên trong các cơ quan hành chính 

sự nghiệp; 

- Giảng viên giảng dạy các môn học về kế toán, phân tích, kiểm toán cho 

các trường đại học, cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh 

doanh; 

- Làm nhân viên phụ trách công tác tài chính trong các đơn vị; 

- Làm nhân viên trong các cơ quan quản lý hoạt động kế toán, kiểm toán 

của Nhà nước. 

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

- Khả năng hoà nhập và thích ứng cao với môi trường công tác, có khả 

năng tự cập nhật những qui định mới và kiến thức mới trong lĩnh vực 

công tác; 

- Khả năng học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Khả 

năng tiếp tục học tập ở bậc đào tạo cao hơn. 

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo 

- Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo theo Công văn số 2169/BGĐT-GDĐ ngày 22 tháng 04 

năm 2010. 

- Hướng  dẫn  xây  dựng  và  hoàn  thiện  chương  trình  đào  tạo  theo  

chuẩn  đầu  ra  ở ĐHQGHN theo hướng dẫn số 3109/HD – ĐHQGHN 

ngày 29 tháng 10 năm 2010. 

- Chương trình giáo dục  và  chuẩn  đầu  ra  ngành  kế  toán  của  Đại học 

Kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại; Đại học Kinh tế kỹ thuật công 

nghiệp, Học viện Tài chính, Đại học Califonia (Hoa Kỳ), Đại học Help 

(Malaysia) 
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