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GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào  tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán có phẩm chất chính trị, 

sức khỏe tốt, có thái độ làm việc tích cực và đạo đức nghề nghiệp cao. Sau khi tốt nghiệp, 

cử nhân chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán phải có kiến thức cơ bản về kinh tế,  nắm vững 

kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán - kiểm toán và tài chính để có thể thiết kế và 

điều hành hệ thống tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ chức 

công. 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán của Học viện Chính sách 

cân đối các môn học chuyên môn về kế toán, kiểm toán và tài chính để cung cấp kiến thức 

chuyên sâu giúp người học phát triển thuận lợi khi được giao các nhiệm vụ quan trọng 

trong tổ chức như giám đốc tài chính (CFO), đây là sự khác biệt với trương trình đào tạo 

của một số cơ sở đào tạo khác. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Về kiến thức  

Cử nhân chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán được trang bị những kiến thức cơ bản 

về kinh tế, kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm toán và tài chính trong các loại hình 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và tổ chức công.  

Cử nhân kế toán phải vận dụng thành thạo kiến thức đã học để thực hiện các nhiệm 

vụ : 

 + Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp, tổ chức bao gồm cả các hoạt động 

hạch toán tại đơn vị và thực hiện các nghiệp vụ kế toán hợp nhất đối với các tập đoàn kinh 

tế, tổ chức sở hữu các đơn vị thành viên. 

 + Xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm toán dưới tư cách 

là kiểm toán độc lập. 

+ Xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm toán nội bộ. 

+ Có năng lực quản lý tài chính của tổ chức như: lập, kiểm soát các chương trình 

mua sắm, chi tiêu thường xuyên, ra các quyết định dài hạn về dự án đầu tư phát triển, mua 

bán hợp nhất doanh nghiệp. 

+ Có năng lực phân tích tài chính, phân tích báo cáo tài chính, định giá tài sản của 

doanh nghiệp và các tổ chức công. 



2 
 

 + Đủ năng lực để quy hoạch nguồn để đào tạo thành các CFO của các doanh nghiệp 

và tổ chức công. 

+ Có ý thức và trình độ chuyên môn để thực hiện hiệu quả công việc mang lại lợi 

ích cho chủ sở hữu trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước. 

1.2.2. Về kỹ năng 

Cử nhân chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán được trang bị những kỹ năng để có khả 

năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; có phong cách làm việc chuyên 

nghiệp, có tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp để tạo hiệu suất làm việc cao. 

Cử nhân chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán phải có kỹ năng tổ chức công việc, 

quản lý nhóm làm việc theo chương trình đã được hoạch định. 

1.2.3. Về thái độ 

Cử nhân ngành Kế toán – Kiểm toán phải có thái độ làm việc tích cực, tinh thần cầu 

thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

được giao; chịu được áp lực cao trong công việc, tuân thủ các tiêu chuẩn; cần có đạo đức 

và trách nhiệm nghề nghiệp. 

1.2.4. Chuẩn ngoại ngữ và tin học 

Đạt trình độ về ngoại ngữ và tin học theo chuẩn đầu ra của Học viện Chính sách và 

Phát triển. Sử dụng tốt tiếng Anh với những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong nghiên cứu, 

giao tiếp và soạn thảo văn bản, tài liệu chuyên ngành. 

2. VỊ TRÍ VÀ NƠI LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

2.1. Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 

Cử nhân chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán có đủ kinh nghiệm, năng lực và phẩm 

chất đạo đức hành nghề kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính tại các tổ chức như : 

+ Khu vực doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế 

+ Ngân hàng thương mại 

+ Công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính phi ngân hàng. 

+ Khu vực công gồm cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và các đơn vị sự 

nghiệp có thu. 

+ Tổ chức phi phính phủ 

+ Hành nghề độc lập khi học thêm các chứng chỉ hành nghề về kiểm toán, kế toán. 

2.2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

+ Đủ năng lực làm kế toán viên, kế toán tổng hợp, có kiến thức nền tảng để phát 

triển trở thành kế toán trưởng, giám đốc tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã 

hội  khi có đủ kinh nghiệm thực tiễn. 
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+ Nhân viên, trợ lý cho các công ty, tổ chức hành nghề kế toán, kế toán. 

+ Trưởng nhóm, phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ của các tập đoàn, tổng công ty, 

ngân hàng thương mại;  Kiểm soát viên, thanh tra viên, kế toán viên trong các cơ quan. 

+ Giảng viên giảng dạy các môn học về kế toán, phân tích, kiểm toán cho các 

trường đại học, cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh doanh. 

+ Làm cán bộ phụ trách công tác tài chính, kế toán trong các đơn vị. 

3. GIẢNG VIÊN 

Giảng viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán được đào tạo tại các trường đại học 

uy tín trong và ngoài nước, một số giảng viên là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiểm 

toán, có nhiều năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính, có kinh nghiệm giảng các khóa 

đào tạo ngắn hạn cho CFO, là chuyên gia tư vấn có uy tín ở Việt Nam. 

4. LÝ DO CHỌN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

 


