BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO
KẾ TOÁN (ACCOUNTING)
Mã ngành: 60.34.03.01

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ

1. Về kiến thức
-

Làm chủ được kiến thức chuyên ngành Kế toán, có thể đảm nhiệm công việc của
chuyên gia trong lĩnh vực kế toán được đào tạo;

-

Có đủ tư duy phản biện các vấn đề lý luận trong lĩnh vực kế toán;

-

Có đủ kiến thức chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên
cứu ở trình độ tiến sĩ ngành kế toán;

-

Có đủ kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý kinh tế nói chung, đặc biệt trong lĩnh
vực kế toán được đào tạo.

2. Kỹ năng
-

Có đủ kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không
có tính quy luật, khó dự báo trong lĩnh vực kế toán;

-

Có đủ kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới
trong lĩnh vực kế toán;

-

Có đủ kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về
hầu hết các chủ đề trong công việc có liên quan trong ngành kế toán;

-

Có thể diễn đạt được bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên ngành kế
toán thông thường;

-

Có đủ kỹ năng vận dụng công nghệ thông tin để thiết kế hệ thống thông tin kế toán
và xử lý các tình huống chuyên ngành kế toán.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
-

Có đầy đủ năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành kế toán
và đề xuất những sáng kiến có giá trị;

-

Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường
làm việc có tính cạnh tranh cao;

-

Đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia các vấn đề phức tạp trong lĩnh
vực kế toán;

-

Có đầy đủ khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch kế toán tài chính trong đơn vị;

-

Có đủ khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm
vụ công việc được giao trong lĩnh vực kế toán.

