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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CAO ĐẲNG KẾ TOÁN 
Thời gian đào tạo: 3 năm 

Số tín chỉ: 96 tín chỉ 

 

Mục tiêu đào tạo 
Chương trình cử nhân cao đẳng kế toán được đào tạo tại Trường Đại học Điện lực có tính liên thông cao 

cao. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên ngành kế toán phẩm chất chính trị, 

đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, kế toán, phân tích 

hoạt động kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về ngành nghề kế toán, có tư duy độc lập, có 

năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 

 

Các kiến thức và kỹ năng được đào tạo 

- Có khả năng thực hiện tất cả các phần hành kế toán tài chính trong các công ty: kế toán hàng tồn kho, 

kế toán công nơ,̣ kế toán quỹ, kế toán tiền lương, kế toán tài sản cố điṇh, kế toán giá thành, kế toán tổng 

hơp̣; 

- Có khả năng thực hiện các phần hành kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; đơn vị đặc thù 

(du lịch, vận tải, xây lắp,..) 

- Có khả năng sử duṇg excel hoăc̣ các phần mềm kế toán để xử lý các công viêc̣ kế toán. 

- Có kỹ năng lâp̣ báo cáo tài chính của các công ty. 

- Có khả năng phân tićh tài chính phuc̣ vu ̣cho các quyết điṇh tài chính; phân tích hiêụ quả hoaṭ đôṇg sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiêp̣ 

- Có kỹ năng giao tiếp trong tổ chức, cơ quan chức năng, khách hàng, nhà cung cấp. 

- Viết, thuyết trình một vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. 

- Có khả năng làm viêc̣ đôc̣ lâp̣ và làm viêc̣ theo nhóm. 

- Có khả năng nghiên cứu khoa học để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công tác cũng 

như tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- Sưu tầm, khai thác, tìm kiếm dữ liệu từ tài liệu chuyên ngành, internet và các nguồn tài liệu khác. Có 

khả năng sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để trợ giúp cho các quá trình ra quyết định. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft office (Word, Excel, Powerpoit); các phần mềm chuyên 

dụng thuộc chuyên ngành đào tạo. 

 

Những lợi ích nổi bật khi theo học chương trình 
Chương trình cử nhân cao đẳng Kế toán mang lại cho người học nhiều cơ hội: 

- Có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức; 

- Học tiếp chương trình đại học trong và ngoài nước do chương trình có tính liên thông cao. 

 

Cơ hội việc làm 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các vị trí công tác sau: 
- Kế toán viên taị các doanh nghiêp̣ Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các loại hình 

công ty khác, các đơn vị hành chính sự nghiệp, ban quản lý dự án,... 

- Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp và các tổ chức khác. 

- Có khả năng đảm nhiêṃ vi ̣ tri ́kế toán trưởng hoặc có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác 

trong doanh nghiệp và các tổ chức khác (khi có kinh nghiệm thực tiễn). 

- Nhân viên kế toán quản tri ̣ trong các doanh nghiêp̣ và các tổ chức khác. 

- Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác.  
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Chương trình học 

 

Tên học phần Số tín chỉ 

A. Khối kiến thức giáo dục đại cương   

Khối kiến thức giáo dục chung  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin1       2  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2       3  

Tư tưởng Hồ Chí Minh       2  

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam       3  

Tiếng Anh 1       4  

Tiếng Anh 2       3  

Giáo dục thể chất       3  

Giáo dục quốc phòng       7  

Khối kiến thức Toán, Khoa học tự nhiên   

Toán cao cấp 1       2  

Xác suất thống kê       2  

Quy hoạch tuyến tính       2  

Nhập môn tin học       3  

Khối kiến thức Khoa học Xã hội và nhân văn   

Pháp luật đại cương       2  

Quản trị học       3  

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp       

Khối kiến thức cơ sở  ngành       

Kinh tế vi mô       3  

Tài chính-tiền tệ       2  

Nguyên lý thống kê kinh tế       3  

Luật kinh tế       2  

Nguyên lý kế toán       3  

Khối kiến thức chuyên ngành  

Kế toán tài chính 1       3  

Kế toán tài chính 2       3  

Kế toán các ngành kinh doanh đặc biệt       2  

Kế toán chi phí       2  

Lý thuyết Kiểm toán        2  

Quản lý tài chính       3  

Thuế và hệ thống thuế Việt Nam        3  

Hệ thống thông tin kế toán        2  

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp       3  

Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp   

Thực hành kê khai và quyết toán thuế       2  



 3 

Tên học phần Số tín chỉ 

Thực hành môn học       4  

C. Khối kiến thức tự chọn   

Marketing căn bản (*)       2  

Kế toán hành chính sự nghiệp       2  

Tài chính doanh nghiệp (*)       3  

Kế toán ngân hàng       2  

Tiếng Anh chuyên ngành (*)       3  

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh (*)       3  

D. Thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp       

Thực tập tốt nghiệp       4  

Thi tốt nghiệp (Học phần thay thế TN)       6  

Thực hành tổng hợp tốt nghiệp       2  

 


