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Chuẩn đầu ra ngành Kiểm toán 

(Auditing) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

- Yêu cầu về kiến thức 

 Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những 

nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin. Hiểu được những kiến thức 

cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí 

Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

 Vận dụng các kiến thức toán, khoa học tự nhiên và kinh tế cơ bản của 

nhóm ngành kinh doanh và quản lý vào giải quyết những vấn đề lý luận 

và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo. 

 Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán để lập và mô tả 

được các báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệp và các tổ chức 

kinh tế; phân tích được các vấn đề cơ bản trong quản trị tài chính doanh 

nghiệp. 

 Vận dụng, phân tích và đánh giá được một số vấn đề chuyên sâu về lĩnh 

vực kế toán – kiểm toán của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; phân tích, 

đánh giá được qui trình kế toán của một tổ chức kinh tế; có thể lập và 

phân tích được báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá được một số qui 

trình kiểm toán nội bộ, kiểm toán tài chính; tham gia phân tích dự báo tài 

chính doanh nghiệp. 

 Sử dụng kiến thức thực tế, thực tập, cử nhân Kiểm toán có kiến thức thực 

tiễn về kế toán, kiểm toán; tiếp cận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo 

từng vị trí công việc được phân công. 

 Vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang bị để phân tích, 

tổng hợp và giải quyết một vấn đề nghiên cứu cụ thể trong lĩnh vực kiểm 

toán.. 

Yêu cầu về kỹ năng: 

- Kỹ năng cứng 

 Có khả năng tổ chức, thực hiện các hoạt động kiểm toán. 
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 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, 

báo cáo quản trị tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các 

tổ chức xã hội khác 

 Thành lập việc thu thập, xử lý, kiểm tra và ghi chép chứng từ, sổ kế toán; 

 Lập và phân tích báo cáo tài chính ; 

 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 đơn vị về lĩnhvực kế toán-tài chính; 

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

 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. 

 Có khả năng tổ chức, thực hiện các hoạt động kiểm toán. 

- Kỹ năng mềm 

 Kỹ năng xử lý công việc chuyên môn và nghiên cứu một cách độc lập, 

sáng tạo; 

 Kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả, giải quyết mối quan hệ trong nhóm 

để thực hiện các mục tiêu đã đề ra; 

 Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng diễn đạt rõ ràng, thuyết phục ý kiến 

cá nhân đến công việc chuyên môn; 

 Có khả năng tổ chức, thực hiện các hoạt động kiểm 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; 
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- 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: 

- Trợ lý kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan kiểm 

toán Nhà nước; 

- Kiểm soát viên, kiểm toán viên nội bộ, nhân viên quản lý tài chính ở các 

ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức;  

- Cán bộ nghiên cứu, giảng viên về kế toán - kiểm toán tại các trường, viện, 

trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán-kiểm 

toán. 

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 Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Học viện 

Ngân hàng, Đại học Thương Mại, Đại học Kinh tế Đằ Nẵng, Học viện tài 

chính. 

- Hướng  dẫn  xây  dựng  chuẩn  đầu  ra  (learning  outcomes):  The  

Institute  of  Chartered  Accountants  in  Australia  and  CPA  Australia, 

Association of Chartered Certified Accountants ACCA. 

 


