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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN 

1) Tên ngành đào tạo: Kế toán (Accounting) 

2) Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

3) Yêu cầu về kiến thức 

 - Tổng hợp, phân tích, luận giải các vấn đề liên quan đến hệ thống kế toán - 

kiểm toán và hoạt động sản xuất kinh doanh; 

 - Tổng hợp kiến thức, phương pháp và công cụ để hiểu biết sâu về kế toán 

quản trị, kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp; 

 - Phân tích tích đánh giá công tác hoạch định và quản trị tài chính của các 

doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội khác. 

4) Yêu cầu về kỹ năng:  

- Kỹ năng cứng:  

 - Kỹ năng tổng hợp, phân tích, hoạch định và tổ chức thực thi các chính 

sách và quyết định về kế toán và kiểm toán; 

 - Kỹ năng quản trị, đặc biệt là quản trị rủi ro trong các doanh nghiệp; 

 - Kỹ năng phân tích, đánh giá tình hình tài chính chung cũng như tình hình 

tài chính của các doanh nghiệp; 

 - Có khả năng tư duy hệ thống, phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách 

độc lập, sáng tạo. 

- Kỹ năng mềm:  

 - Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo và chịu được áp lực công việc; 

 - Kỹ năng thuyết trình, quản lý và lãnh đạo nhóm; 

 - Sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc (tương đương B1 Châu Âu). 

5) Yêu cầu về thái độ: 

 - Có phẩm chất đạo đức cá nhân như bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, dám chịu 

trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo; 

 - Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như đam mê nghiên cứu khám phá 

kiến thức mới, có trách nhiệm trong công việc và với cộng đồng; 

- Có phẩm chất đạo đức xã hội như tôn trọng luật pháp, có tinh thần kỷ luật, 

có lối sống trong sáng, lành mạnh. 

6) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 
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 - Chuyên gia hoạch định, phân tích và tư vấn chính sách về các hoạt động 

liên quan tới lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, làm việc tại các tập đoàn, tổng 

công ty, công ty, các tổ chức kinh tế-xã hội từ trung ương tới địa phương; 

 - Chuyên viên cao cấp về phân tích, quản trị tài chính và kiểm soát nội bộ 

của các các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế; 

 - Nghiên cứu viên và giảng viên về kế toán-kiểm toán, tài chính, tại các 

viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng; 

 - Các nhà quản lý tại cơ quan quản lý nhà nước hay giám đốc tài chính tại 

các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế. 

7) 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. 

8) 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. 

- Chương trình và tài liệu của đại học Monash, Úc. 

https://www.study.monash/courses/find-a-course/2017/professional-accounting-

b6011#course-structure-3 

- Chương trình và tài liệu của đại học Melbourne, Úc. 

https://coursesearch.unimelb.edu.au/grad/1949-master-of-management-

accounting-and-finance 
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