CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN (Expected Learing Outcomes)
(Áp dụng cho các khóa K.24, K.25)
Sau khi hoàn tất chương trình Cử nhân Kế toán, sinh viên có khả năng:
Chuẩn đầu ra (ELOs)
ELO 1: (kiến thức)
Áp dụng kiến thức về toán,
kinh tế, chính trị, văn hoá, luật
pháp, quản lý và con người vào
lĩnh vực kinh doanh và quản lý.
ELO 2: (kiến thức)
Đánh giá phối hợp các dữ liệu
định tính và định lượng để ra
các quyết định tài chính.
ELO 3: (kiến thức)
Tư vấn lập, triển khai kế hoạch
tài chính và các giải pháp quản
lý hoạt động kinh doanh cho
doanh nghiệp.
ELO 4: (kỹ năng)
Sử dụng các phương pháp
điều tra, khảo sát và nghiên cứu
thường dùng trong ngành kinh
doanh để phát hiện và nghiên
cứu về các vấn đề của ngành Kế
toán đáp ứng mục tiêu đề ra

ELO 5: (kỹ năng)
Vận dụng tốt tư duy phản
biện và kỹ năng giải quyết vấn
đề trong các bối cảnh đa dạng.

Chuẩn đầu ra chi tiết (Sub-ELOs)
1.1 Áp dụng kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hoá, luật pháp, quản lý, môi
trường và con người vào lĩnh vực kinh doanh và quản lý.
1.2 Áp dụng kiến thức về Toán cao cấp và Toán thống kê vào lĩnh vực kinh
doanh và quản lý.
2.1 Thu thập các dữ liệu định tính và định lượng cần thiết cho việc ra quyết
định tài chính của tổ chức.
2.2 Phân tích các dữ liệu định tính và định lượng cần thiết cho việc ra quyết
định tài chính của tổ chức.
2.3 Đánh giá các dữ liệu định tính và định lượng liên quan đến việc ra quyết
định tài chính của tổ chức.
2.4 Ra quyết định tài chính dựa trên kết quả đánh giá dữ liệu.
3.1 Tư vấn lập kế hoạch tài chính cho tổ chức
3.2 Tư vấn triển khai kế hoạch tài chính cho tổ chức
3.3 Tư vấn các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp
4.1 Xác định đúng các vấn đề của của ngành kinh doanh nói chung và kế toán
nói riêng cần khảo sát hay nghiên cứu
4.2 Lập kế hoạch khảo sát hay nghiên cứu các vấn đề của ngành kinh doanh
nói chung và kế toán nói riêng.
4.3 Áp dụng hợp lý các phương pháp khảo sát, nghiên cứu các vấn đề của
ngành kinh doanh nói chung và kế toán nói riêng.
5.1 Vận dụng tư duy phản biện phân tích, đánh giá và đưa ra kết luận về các
chủ đề học tập
5.2 Vận dụng tư duy phản biện phân tích, đánh giá và đưa ra kết luận hợp lý về
các vấn đề thực tiễn
5.3 Xác định, định dạng, thử nghiệm giải pháp và giải quyết tốt các vấn đề
học tập
5.4 Xác định, định dạng, thử nghiệm giải pháp và giải quyết tốt các vấn đề
của thực tiễn
5.5 Suy nghĩ khác biệt và sáng tạo
6.1 Tham gia làm việc nhóm và có những đóng góp mang lại hiệu quả

ELO 6: (kỹ năng)
Phối hợp tốt với nhóm cả trong
vai trò là một nhà lãnh đạo hay
một thành viên trong nhóm.

6.2 Xây dựng và phát triển quan hệ nội bộ và quan hệ với bên ngoài trong quá
trình làm việc của nhóm
6.3 Trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với các thành viên trong nhóm mang
đến lợi ích cho cả hai phía
6.4 Tổ chức và lãnh đạo nhóm làm việc đạt mục tiêu đề ra

ELO 7: (kỹ năng)
Giao tiếp hiệu quả bằng lời
nói, văn bản, đa phương tiện với
các bên liên quan trong môi
trường đa dạng, đa văn hoá và
sử dụng thông thạo tiếng Anh.
ELO 8: (kỹ năng)
Thực hiện các chức năng kế
toán, kiểm toán, tài chính
ELO 9: (thái độ)
Tuân thủ pháp luật và giữ gìn

7.1 Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói, văn bản, đa phương tiện
7.2 Ứng xử phù hợp với các bên liên quan trong môi trường đa dạng, tôn trọng
sự khác biệt đa văn hoá
7.3 Sử dụng tiếng Anh đạt trình độ B1, tự tin trong giao tiếp với các bên liên
quan
8.1 Thực hiện các nghiệp vụ kế toán và lập các báo cáo kế toán, kiểm toán, tài
chính
8.2 Sử dụng thành thạo các phần mềm hiện đại phục vụ cho nghề nghiệp
8.3 Làm chủ được các hệ thống thông tin kế toán cơ bản.
9.1 Ý thức tuân thủ luật pháp
9.2 Ý thức giữ gìn đạo đức nghề nghiệp

đạo đức nghề nghiệp

9.3 Ý thức bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững cho địa phương và toàn
cầu
10.1 Đề ra mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho việc phát triển sự nghiệp

ELO 10: (thái độ)
Định hướng tương lai rõ ràng,
có tinh thần khởi nghiệp và ý
thức học tập suốt đời

10.2 Đam mê khởi nghiệp
10.3 Ý thức về nhu cầu học tập suốt đời
10.4 Có thói quen trao đổi kinh nghiệm với người khác và học tập từ người
khác trong mọi tình huống

