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1. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực tổ chức, nắm
vững và thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có
trình độ ngoại ngữ tốt, có kiến thức khoa học cơ bản vững vàng, có năng lực chuyên
môn sâu, nắm bắt kịp thời và giải quyết được những vấn đề thuộc chuyên ngành Kế
toán, tài chính… đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Kiến thức
Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật
Việt Nam, hiểu biết về Quốc phòng - An ninh. Có kiến thức và khả năng tự rèn luyện
về thể chất.
Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và kiến thức cơ sở phù hợp với ngành
được đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.
Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kiểm toán.
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Có kiến thức tin học, ngoại ngữ để phục vụ học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực
chuyên ngành.
Có đủ kiến thức đáp ứng nhu cầu học tập ở bậc sau đại học trong ngành Kế toán
hoặc ngành khác thuộc chuyên ngành kinh tế.
2.2. Kỹ năng
Có kỹ năng độc lập và tự chủ trong việc giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực
chuyên môn.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và vận dụng các kiến thức đã tích luỹ trong quá
trình học vào thực hành nghề nghiệp thực tế.
Có kỹ năng sáng tạo trong xử lý các tình huống và kỹ năng nhận diện, xác lập,
giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán theo yêu cầu, mục tiêu đặt ra.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc theo nhóm.
Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong nghiên cứu ứng dụng các lĩnh vực
chuyên môn.
2.3. Thái độ
Có ý thức và phương pháp rèn luyện thân thể để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của
bản thân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có
ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
Có phương pháp làm việc khoa học, có tinh thần ham học hỏi, đúc kết kinh nghiệm
để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.
Có tinh thần lao động nghiêm túc, trung thực, khách quan, có trách nhiệm khi giải
quyết các vấn đề chuyên môn.
3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
Làm việc tại các bộ phận kinh doanh, tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ tại các
doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, các đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan quản lý
nhà nước,…
Làm việc tại các bộ phận kiểm toán tại các công ty Kiểm toán độc lập, các công
ty tư vấn Kế toán - Kiểm toán - Thuế,…
Các tổ chức nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán và kiểm toán.
4. Thời gian đào tạo
Thời gian đào tạo: 3,5 năm (07 học kỳ)
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5. Khối lượng kiến thức toàn khóa
Tổng số tín chỉ tích lũy: 120 tín chỉ
6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Theo Quy định Công tác học vụ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
7. Cấu trúc chương trình
STT

Số tín chỉ

Tỷ lệ

Bắt buộc Tự chọn Toàn bộ

(%)

Khối kiến thức

1

Kiến thức giáo dục đại cương

18

-

18

15,0

2

Kiến thức cơ sở ngành

23

4

27

22,5

3

Kiến thức chuyên ngành

56

9

65

54,2

4

Thực tập và luận văn tốt nghiệp

10

-

10

8,3

107

13

120

100

Tổng cộng:

8. Học phần điều kiện (không tính điểm trung bình chung tích lũy)
STT

Tên học phần

Ghi chú

1

Giáo dục thể chất

Chứng chỉ

2

Giáo dục Quốc phòng-An ninh

Chứng chỉ

3

Công nghệ thông tin nâng cao

Chứng chỉ

4

Ngoại ngữ (B1)

Chứng chỉ

5

Công nghệ thông tin cơ bản

Chứng chỉ

6

Ngày công tác xã hội

Chứng nhận
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