CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-MĐC ngày tháng năm 2018
của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất)
1. Tên Chương trình đào tạo
1.1. Tên tiếng Việt:
Ngành đào tạo:
Kế toán
Mã số: 7340301
1.2. Tên tiếng Anh:
Accounting
2. Trình độ đào tạo:
Đại học
3. Chuẩn về kiến thức
Chương trình được thiết kế để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra sau đây:
3.1. Chuẩn về kiến thức chung trong nhà trường
C1. Hiểu được về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước Việt Nam làm
nền tảng cho việc định hướng học tập, làm việc theo các chuyên ngành được đào tạo.
C2. Hiểu được các kiến thức khoa học cơ bản làm nền tảng tư duy cho những kiến thức
cơ sở ngành và chuyên ngành sau này và những kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu học tập, làm
việc của người học.
C3. Hiểu được về công nghệ thông tin làm nền tảng cho kiến thức cơ sở ngành và chuyên
ngành liên quan đến công nghệ thông tin.
3.2. Chuẩn về kiến thức cơ sở ngành
C4. Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, thống kê kinh tế, nghiên cứu định
lượng và quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý các hoạt động kinh doanh, nguyên lý
chung về kế toán, kiểm toán, tài chính và các nghĩa vụ tài chính trong tổ chức/doanh nghiệp.
3.3. Chuẩn về kiến thức ngành
C5. Áp dụng được các kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế
toán tài chính trong thực hiện công tác kế toán, kiểm toán, tài chính tại các tổ chức/doanh nghiệp,
kết hợp khả năng khai thác sử dụng các công cụ phần mềm kế toán trong thu thập, xử lý và cung
cấp thông tin kế toán, tài chính.
C6. Phân tích được các thông tin trên các báo cáo kế toán.
4. Chuẩn về kỹ năng
4.1. Chuẩn kỹ năng cứng
C7. Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản để tư duy, lập luận và giải quyết vấn
đề trong lĩnh vực kế toán tài chính.
C8. Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước Việt Nam để
giải quyết đúng đắn các nhiệm vụ trong hoạt động kế toán, tài chính.
C9. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế trong giải quyết những vấn đề cụ thể
của công việc tài chính kế toán.
C10. Lập luận và phân tích, dự báo được các vấn đề tài chính trong tổ chức/doanh
nghiệp.
C11. Thiết kế, tổ chức và thực hiện các hoạt động chuyên môn về kế toán.

4.2. Chuẩn kỹ năng mềm
C12. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của Thông tư số
01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số
03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.
C13. Phân tích, chuyển tải ý kiến cá nhân phục vụ công tác ra quyết định trong lĩnh vực
tài chính kế toán.
5. Chuẩn về thái độ (Năng lực tự chủ và trách nhiệm)
C14. Thể hiện được khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, phản biện được và đưa
ra ý kiến cá nhân, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ trong làm việc nhóm.
C15. Thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp sẵn sàng
lắng nghe và có sức khỏe, tác phong thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp đáp ứng được
yêu cầu thực tế trong lĩnh vực tài chính kế toán.
6. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
Cử nhân chuyên ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp có thể được tiếp tục đào tạo ở các bậc
đào tạo cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ… ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
7. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Kế toán có thể làm việc:
- Làm cán bộ quản lý kinh tế, tài chính, kế toán viên, kiểm toán viên tại các tổ chức,
doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị thuộc khối ngân sách
nhà nước, kho bạc nhà nước…
- Làm công việc tư vấn về lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán cho các đơn vị, tổ chức
doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, cơ quan nhà nước, kho bạc nhà nước.
- Làm công tác giảng dạy tại các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp kinh tế có đào tạo
ngành kế toán.
- Làm công tác nghiên cứu thuộc lĩnh vực Kế toán, kiểm toán.
8. Các chương trình tài liệu chuẩn tham khảo
Chuẩn đầu ra của chương trình đạo tạo chuyên ngành Kế toán được tham khảo các tài
liệu sau:
[1] Bộ giáo dục và đào tạo “Chương trình khung”.
[2]. Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà nội (htpp://www.neu.edu.vn)
[3]. Học viện tài chính, chương trình đào tạo ngành Kế toán.
[4]. Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán doanh
nghiệp.
9. Các nội dung khác (nếu có)
KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH

BỘ MÔN

