
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  373  /QĐ-CĐVL ngày 21/10 /2020 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Long) 

1. Tên ngành, nghề: KẾ TOÁN 

Mã ngành, nghề: 6340301 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. 

Thời gian đào tạo: Từ 2,5 đến 3 năm. 

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

3. Yêu cầu về kiến thức: 

Cử nhân kế toán được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị 

kinh doanh; Có hiểu biết về chính trị, xã hội và nhân văn; Có kiến thức chuyên sâu và 

hiện đại về kế toán trong các loại hình đơn vị kế toán; có khả năng học tập nâng cao 

cũng như học tiếp các chứng chỉ về kiểm toán, kế toán. 

4. Yêu cầu về kỹ năng: 

- Lập, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán 

- Ghi sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp 

- Lập báo cáo kế toán tài chính, báo cáo kế toán quản trị trong các doanh nghiệp, 

các đơn vị hành chính sự nghiệp. 

- Thực hành phần mềm kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp 

- Phân tích, so sánh, xử lý một cách độc lập về tài chính kế toán, phân tích tài 

chính doanh nghiệp 

- Tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về vấn đề tài chính doanh nghiệp 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, thuyết trình, sử dụng tiếng Anh. 

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, 

vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 

+ Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác 

định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các 

thành viên trong nhóm. 

6. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Cán bộ kế toán, tài chính trong các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế, các 

tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ;  



7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Có khả năng tự học tập, 

nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện 

của nền kinh tế thị trường. Học liên thông lên trình độ đại học. 


