
B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số.^yQ Đ -Đ H TD , ngày DỈ tháng 0 năm 2016 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô)

Cử nhân Kế toán tông họp 

Đại học 

KÉ TOÁN 

52340301

Chính quy tập trung

Tên chương trình :

Trình độ đào tạo :

Ngành đào tạo :

Mã ngành :

Loại hình đào tạo :
1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm 

vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, qui trình công nghệ 

kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; Có khả năng hoàn thiện và hoạch 

định chính sách, chế độ kế toán, kiểm toán.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

1.2.1 Kiến thức:

-  Nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Kế toán tài chính, Kế toán kiểm toán 

trong các loại hình doanh nghiệp, ngân hàng và cơ quan hành chính sự nghiệp.

-  Nắm vững về pháp luật kế toán hiện hành (luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ 

kế toán).

-  Nắm vững những nguyên lý và nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kế toán, bao 

gồm kế toán quản trị, kế toán tài chính, kiểm toán, đối chiếu kế toán Việt Nam và kế toán 

quốc tế; về thống kê, phân tích, đánh giá các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có 

kiến thức cơ bản, kỹ năng xử lý độc lập và thực hành về các phần hành của kế toán gồm 

các quá trình sản xuất, kinh doanh như từ kế toán tiền, nguyên vật liệu, tài sản cố định, 

lương, thuế, các khoản thanh toán, giá thành, tiêu thụ, đầu tư tài chính, xác định kết quả 

kinh doanh, phân phối lợi nhuận, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

1.2.2 về kỹ năng:



-  Biết cách tổ chức công tác kế toán, bao gồm tổ chức và xây dựng bộ máy kế toán, 

vận dụng hình thức kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, xây 

dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và cung cấp thông tin thông qua hệ thống báo cáo kế 

toán.

-  Có năng lực thực hành thành thạo các nghiệp vụ cơ bản của kế toán viên như thực 

hiện thành thạo các phần hành kế toán cơ bản, từ lập chứng từ, ghi sổ kể toán đến lập các 

báo cáo kể toán và báo cáo thuế,... để có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp.

-  Có khả năng làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ. Biết vận dụng một 

cách sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.

-  Có khả năng tự học, từ rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.

-  Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực 

hành nghiệp vụ kế toán.

-  Ngoài việc thành thạo phần mềm kế toán AcSoft hoặc Misa, sinh viên còn có thể 

làm quen rất nhanh với bất cứ phần mềm kế toán nào khác vì được trang bị kiến thức nền 

về nguyên tắc hoạt động của phần mềm kế toán.

1.2.3 về triển vọng việc làm:

Sinh viên có thể làm kế toán, kiểm toán, kiếm soát nội bộ, thiết lập thông tin kê 

toán trong các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập 

khẩu, xây lắp, nông nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng, cơ quan 

quản lý nhà nước về thuế, tài chính, công ty kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán và thuế, 

và các đơn vị kinh tế khác,...

2. Thòi gian đào tạo: 04 năm (08 học kỳ; 02 học kỳ/năm)

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ

4. Đối tưọmg tuyển sinh:

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và của Trường Đại học Tây Đô. Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây đều 
được đăng kỳ dự tuyển:

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định hiện hành của Liên Bộ Y tế - 
Giáo dục và Đào tạo.

- Nộp đầy đủ, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
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5.1 Quy trình đào tạo:

Thực hiện theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô (Ban hành theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHTĐ, ngày 
17/9/2014 và được sửa đổi theo Quyết định số 432 ngày 03/9/2015 của Hiệu Trưởng 
trường Đại học Tây Đô).

5.2 Điều kiện tốt nghiệp:

Thực hiện theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô (Ban hành theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHTĐ, ngày 
17/9/2014 và được sửa đổi theo Quyết định số 432 ngày 03/9/2015 của Hiệu Trưởng 
trường Đại học Tây Đô) và Quy định các kỹ năng chuẩn đầu ra cho sinh viên, học sinh 
trường Đại học Tây Đô.

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 
không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

b) Tích lũy đủ số học phần quy định theo chương trình đào tạo;

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên;

d) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng -  an ninh và hoàn thành học phần Giáo dục 
thể chất.

e) Đạt chuẩn kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, kỹ năng 
mềm, kỹ năng nghề nghiệp và được cấp chứng chỉ theo quy định nhà trường.

6. Thang điểm

Thực hiện theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô (Ban hành theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHTĐ, ngày 
17/9/2014 và được sửa đổi theo Quyết định số 432 ngày 03/9/2015 của Hiệu Trưởng 
trường Đại học Tây Đô).

Điểm số theo thang
é  t n Điểm chữ Điểm số theo thang

— A

VO © 1 o © A 4,0

8 ,0 -8 ,9 B+ 3,5

7,0 -  7,9 B 3,0

6 ,5 -6 ,9 c+ 2,5

5 ,5 -6 ,4 c 2,0

T7l-1
o1/T D+ 1,5

4 ,0 -4 ,9 D 1,0

nhỏ hơn 4,0 F 0,0
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7. Nội dung chưong trình đào tạo: 139 tín chỉ

+ Kiến thức giáo dục đại cương 35

(chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

+ Kiến thức cơ sở ngành 35
■ Bắt buộc 31
■ Tự chọn ^

+ Kiến thức chuyên ngành 57
■ Bắt buộc ^ọ
■ Tự chọn

Thực hiện chuyên đề, thi tốt nghiệp hoặc khóa luận tốt nghiệp 12

7.1 Kiến thức giáo dục đại cưong 35 tín chỉ7.1 Kiến thức giáo dục đại cưong 35 tín chỉ

SỐ
TT

Mã học 
phần

Tên môn học
Tín HP tiên 
chỉ quyết

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -  Lê nin 1 2

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

3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

5 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 4

6 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 4

7 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 4

8 Toán cao cấp 4

9 Tin học căn bản 4

10 Xác suất thống kê 3

11 Pháp luật đại cương 2

Tổng cộng 35

7.2 Kiến thức cơ sở ngành 35 TC

STT Tên môn học
... ... . ..

Tín chỉ HP tiên 
quyết

Học phần bắt buộc 31 tín chỉ

1 Luật kinh tế 2

2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2

3 Kinh tế vi mô 3

4 Kinh tế vĩ mô 3

5 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
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STT Tên môn học Tín chỉ HP tiên 
quyết

6 Nguyên lý kế toán 3

7 Kinh tế lượng 3

8 Lý thuyết Tài chính -  Tiền tệ 3

9 Quản trị học căn bản 3

10 Toán kinh tế 3

11 Quản trị tài chính 3

Học phần tự chọn 4 tín chỉ

1 Giao tiếp kinh doanh 2

2 Thương mại điện tử 2

3 Lý thuyết bảo hiểm 2

4 Marketing căn bản 2

5 Kinh tế quốc tế 2

6 Thanh toán quốc tể 2

Tổng cộng 35

7.3 Kiến thức chuyên ngành Kế toán 57tín chỉ

STT Tên môn học Tín chỉ HP tiên 
quyết

Học phần bắt buộc 48 tín chỉ

1 Tổ chức công tác kế toán 2

2 Đạo đức ngành kế toán 2

3 Tiếng Anh chuyên ngành kế toán 2

4 Ke toán công 3

5 Kế toán tài chính 1 3

6 Ke toán tài chính 2 3

7 Ke toán chi phí 3

8 Kiểm toán 1 3

9 Ke toán quản trị 3

10 Hệ thống thông tin kế toán 1 3

11 Hệ thống thông tin kế toán 2 3

12 Thuế và thực hành khai báo thuế 3
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STT Tên môn học Tín chỉ HP tiên 
quyết

13 Phân tích tài chính (***) 3

14 Quản trị rủi ro tài chính 3

15 Tin học ứng dụng kế toán (**) 3

16 Chuyên đề kế toán (*)
(3 ,5  T C  th ự c  h à n h  k ế  to á n  +  2 ,5  T C  th u ế )

6

Tổng cộng 48

Học phần tự chọn 9 tín chỉ

1 Nghiệp vụ ngoại thương 3

2 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 3

3 Ke toán doanh nghiệp dịch vụ 3

4 Ke toán ngân hàng thương mại 3

5 Kế toán xây dựng và dự án đầu tư 3

6 Kế toán quốc tế 3

7 Tài chính doanh nghiệp 3

8 Kiểm toán 2 3

9 Lập mô phỏng kế hoạch tài chính DN 3

10 Phân tích và thẩm định dự án 3

11 Thị trường tài chính 3

12 Phân tích hoạt động kinh doanh 3

7.4 Thực hiện khóa luận tốt nghiệp 12 tín chỉ

STT Hình thức Tín chỉ
Loại hình 1 Thực tập và báo cáo khóa luận tốt nghiệp 12
Loại hình 2 Thực tập, nộp chuyên đề tốt nghiệp và học môn thay thể 12

Công: 12
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8. Kế hoạch giảng dạy (Dự kiến)

8.1 Học kỳ 1

STT Môn học
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

Số TC Tiết Số TC Tiết Số TC Tiết

1 Những nguyên lý cơ bản của CN-ML1 2 30 2 30

2 Toán cao cấp 4 60 3 45 1 30

3 Pháp luật đại cương 2 30 2 30

4 Tin học căn bản 2 30 2 30

5 Thực hành tin học căn bản 2 60 2 60

6 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 4 60 4 60

7 Giáo dục quốc phòng 8 120

8 Giáo dục thể chất 1 1 30 1 30

Cộng 16

8.2 Học kỳ 2

STT Môn học
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

Sổ TC Tiết Số TC Tiết Số TC Tiết

1 Những nguyên lý cơ bản của CN-ML2 3 45 3 45

2 Xác suất thống kê 3 45 2 30 1 30

3 Luật kinh tế 2 30 2 30

4 Toán kinh tế 3 45 2 30 1 30

5 Kinh tế vi mô 3 45 3 45

6 Quản trị học căn bản 3 45 2 30 1 30

7 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 4 60 4 60

8 Giáo dục thể chất 2 1 30 1 30

Chọn ít nhất 01 trong các học phần sau:

9
Giao tiếp kinh doanh 2 30 2 30
Marketing căn bản 2 30 2 30

Thương mại điện tử 2 30 2 30
Cộng 23

8.3 Học kỳ 3

STT Môn hoc
?

Í T '  ATông Lý thuyết Thực hành
Số TC Tiết Số TC Tiết Số TC Tiết

1 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 45 2 30 1 30

2 Tư tưởng HCM 2 30 2 30
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3 Kinh tế vĩ mô 3 45 2 30 1 30

4 Nguyên lý kế toán 3 45 2 30 1 30

5 Lý thuyết Tài chính -  Tiền tệ 3 45 3 45

6 Tiếng Anh định huớng TOEIC 3 4 60 4 60

7 Tổ chức công tác kế toán 2 30 2 30

8 Giáo dục thể chất 3 1 30 1 30

Chọn ít nhất 01 trong các học phần sau:

Kinh tế quốc tế 2 30 2 30

9 Lý thuyết bảo hiểm 2 30 2 30
Thanh toán quốc tế 2 30 2 30

Cộng 22

8.4 Học kỳ 4

STT Môn học
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

Số TC Tiết Số TC Tiết Số TC Tiết

1 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 45 3 45

2 Kinh tế lượng 3 45 2 30 1 30

3 Ke toán tài chính 1 3 45 2 30 1 30

4 Thuế và thực hành khai báo thuế 3 45 2 30 1 30

5 Quản trị tài chính 3 45 2 30 1 30

6 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 30 2 30

Cộng 17

8.5 Học kỳ 5

STT Môn học Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

Số TC Tiết Số TC Tiết Số TC Tiết

1 Ke toán tài chính 2 3 45 2 30 1 30

2 Tin học ứng dụng kế toán 3 45 1 15 2 60

3 Đạo đức ngành kế toán 2 30 2 30

4 Phân tích tài chính 3 45 2 30 1 30

5 Hệ thống thông tin kế toán 1 3 45 2 30 1 30

Chọn ít nhất 01 trong các học phần sau:

6

Kế toán quốc tế 3 45 2 30 1 30

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 3 45 2 30 1 30

Phân tích và thẩm định dự án 3 45 2 30 1 30

Nghiệp vụ ngoại thương 3 45 2 30 1 30

Cộng 17
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8.6 Học kỳ 6

STT Môn học Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

SỐTC Tiết Số TC Tiết Số TC Tiết
1 Kế toán chi phí 3 45 2 30 1 30

2 Kiểm toán 1 3 45 2 30 1 30

3 Hệ thống thông tin kế toán 2 3 45 1 15 2 60

4 Chuyên đề kế toán 6 90 6 180

Chọn ít nhất 01 trong các học phần sau:

5

Tài chính doanh nghiệp 3 45 2 30 1 30

Thị trường tài chính 3 45 2 30 1 30

Kế toán ngân hàng thương mại 3 45 2 30 1 30

Ke toán doanh nghiệp dịch vụ 3 45 2 30 1 30

Cộng 18

8.7 Học kỳ 7

STT Môn học Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

Số TC Tiết Số TC Tiết Số TC Tiết
1 Kế toán quản trị 3 45 2 30 1 30

2 Tiếng Anh chuyên ngành kế toán 2 30 1 15 1 30

3 Kế toán công 3 30 1 15 1 30

4 Quản trị rủi ro tài chính 3 45 2 30 1 30

Chọn ít nhất 01 trong các học phần sau:

5

Ke toán xây dựng và dự án đầu tư 3 45 2 30 1 30

Kiểm toán 2 3 45 2 30 1 30

Lập mô phỏng kế hoạch tài chính DN 3 45 2 30 1 30

Phân tích hoạt động kinh doanh 3 45 2 30 1 30

Cộng 14

8.8 Học kỳ 8: Thực tập tốt nghiệp, làm khóa luận: 12 tín chỉ

STT Hình thức Tín chỉ

1
Loại hình 1:

Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp
(được áp dụng đối với những sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp)

12
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STT Hình thức Tín chỉ

2

Loại hình 2: Môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp:
(được áp dụng đổi với những sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp) 

- Môn học 1 (sv chọn 01 trong  nhữ ng m ôn tự  chọn  nếu  chư a  đủ  tín chi) 2

- Môn học 2 (sv chọn 01 trong  nhữ ng m ôn tự  chọn  nếu  chư a  đù  tin chỉ) 2

- Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 8

Công: 12

9.Hưóng dẫn thực hiện chương trình:

9.1. Cách quy đổi giờ:

Giờ quy đổi được tính như sau:

1 tín chỉ (TC) = 15 tiết giảng lý thuyết (Các học phần lý thuyết)

= 30 đối với học phần thực tập, thực hành 

= 60 thực tập tốt nghiệp tại đơn vị thực tập 

Số tiết của các học phần là bội số của 15 

Một tiết giảng là 50 phút.

9.2. Chương trình ngành Kế toán đưọc thiết kế theo đon ngành:

Chương trình này được biên soạn trên cơ sở tuân thủ các quy định của Bộ Giáò^ 

dục và Đào tạo ban hành. Ngoài các học phần bắt buộc, Trường đã thiết kế các học phần 

còn lại cho phù hợp với chuyên ngành đào tạo và chuấn đầu ra.

10

O
y

Q


