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Khoa Kế toán-Kiểm toán, Đại học Công nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 

Bài báo trình bày nghiên cứu đánh giá thực trạng vấn đề việc làm và mức độ vận dụng kiến thức chuyên ngành của sinh viên 

tốt nghiệp đại học Khoa Kế toán-Kiểm toán, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thực trạng việc 

làm của sinh viên sau khi ra trường và mức độ phù hợp của công việc theo đúng chuyên ngành học. Nghiên cứu cũng chỉ ra 

mức độ vận dụng kiến thức chuyên ngành kế toán để đáp ứng công việc thực tế của sinh viên sau khi ra trường. Từ đó, tìm ra 

nguyên nhân và giải pháp cho những tồn tại cần được khắc phục, giúp cho người học sau khi ra trường có thể tìm được công 

việc theo đúng chuyên ngành học cũng như sử dụng kiến thức được học từ trường lớp vào thực tế đạt được hiệu quả cao. 

ABSTRACT 

This paper presents employment situation of students who graduated from accounting and auditing faculty, Hanoi university of 

Industry. The results exposed their employment situation and job relevance to their majors. It also showed their application of 

specialized knowledge to meet their job requirements after graduating from the university. Accordingly, causes and solutions 

were explored to help graduates find jobs being relevant to their majors as well as apply specialized knowledge into practice 

effectively. 

 


