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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Tp.HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2012 

 

CHUẨN ĐẦU RA 2012 

(Trích trong Chương trình đào tạo năm 2012) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: KIỂM TOÁN 

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung 

Mã ngành đào tạo: 52.34.03.02  

 

A. Kiến thức 

A1. Có kiến thức cơ bản về kinh tế nói chung, nắm vững các vấn đề cơ bản về kế toán, tài 

chính, kiểm toán nói riêng. 

 Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính; 

 Nắm vững các quy định về hệ thống kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

A2. Nắm vững lý thuyết các công cụ kế toán tài chính và kế toán quản trị; lập trình bày và 

phân tích báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế; xử lý và cung cấp thông tin 

kế toán phù hợp cho việc đưa ra các quyết định quản trị. 

 Có kiến thức về các chuẩn mực kế toán quốc tế; 

 Có kiến thức kế toán tài chính và kế toán quản trị; 

 Có kiến thức về hệ thống thông tin kế toán. 

A3. Có kiến thức chuyên sâu về kiểm toán để có thể làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và tư 

vấn tài chính, kiểm soát nội bộ và thuế. 

 Am hiểu chuẩn mực kiểm toán quốc tế và Việt Nam; 

 Hiểu biết pháp luật và các quy định về đạo đức nghề nghiệp. 

B. Kỹ năng  

B1. Có kỹ năng quản lý thời gian, xử lý hiệu quả công tác chuyên môn và các nghiệp vụ theo 

quy định của chuẩn mực kế toán kiểm toán và các quy định liên quan; biết thu thập, tổng hợp và 

phân tích các dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành nghiệp vụ nghề nghiệp. 

B2. Kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng làm việc theo nhóm, 

kỹ năng giao tiếp. 

C. Trình độ ngoại ngữ, tin học 
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C1. Có trình độ tin học tương đương trình độ B; có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán. 

C2. Có trình độ tiếng Anh tương đương 450 điểm TOEIC. 

 

D. Cơ hội nghề nghiệp 

D.1. Có thể đảm trách các công việc liên quan đến kế toán tài chính, kế toán quản 

trị, khia báo thuế tại doanh nghiệp, kiểm toán viên. 

D.2. Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính. 

D.3. Tham mưu và đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị, ra quyết định 

kinh tế tài chính. 

D.4. Đặc biệt, theo định hướng phát triển hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam từ 

2011 đến 2020, ngành kiểm toán Việt Nam phải phát triển về chất lượng dịch vụ và 

quy mô với mục tiêu cụ thể: tăng số lượng doanh nghiệp kiểm toán dự kiến là 350 

doanh nghiệp với 20.000 ngưởi làm việc, 7.000 kiểm toán viên 

E. Thái độ 

E.1. Có phẩm chất đạo đức tốt. 

E.2. Chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

E.3. Trung thực, liêm chính và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực nghề 

nghiệp kế toán. 

E.4. Có ý thức cầu tiến. 

F. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp  

F.1. Tiếp tục học tập nâng cao ở trình độ sau đại học trong và ngoài nước. 

F.2. Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc 

học tập, nghiên cứu để đạt được các chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp: Chứng chỉ 

CPA (Việt Nam), CPA (Úc), ACCA (Anh). 

            TRƯỞNG KHOA 

 

 

       

 

 

    TS La Xuân Đào                                      


