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    KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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CHUẨN ĐẦU RA 2017 
(Trích trong Chương trình đào tạo năm 2017) 

Trình độ đào tạo: Đại học 
Ngành đào tạo: KIỂM TOÁN 

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung 
Mã ngành đào tạo: 7340302 

Đề mục CĐR chương trình 
Cấp bậc nhận 

thức theo thang đo 
của Bloom 

1 Kiến thức (Technical Competence- IFAC)  
1.1 Kiến thức chung về tự nhiên xã hội: Áp dụng kiến thức cơ bản khối 

ngành kinh tế quản lý giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội 
3 

1.2 Kiến thức chung về ngành Kế toán Kiểm toán: Áp dụng kiến thức 
cơ sở ngành KTKT để tạo nền tảng cho việc học tập và nghiêu cứu 
chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm toán và am hiểu kế toán 

4 

1.3 Kiến thức chuyên ngành Kiểm toán: Áp dụng kiến thức chuyên 
ngành giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội 
bộ… 

4 

2 Kỹ năng chuyên môn (Professional Skills-IFAC)  
2.1 Kỹ năng phân tích: Phân tích, hoạch định và đưa giải pháp trong lĩnh 

vực kiểm toán  
4 

2.2 Kỹ năng nghiên cứu: Nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực Kiểm 
toán  

3 

2.3 Kỹ năng tổ chức quản lý: Có khả năng tổ chức và quản lý trong hoạt 
động nghề nghiệp Kiểm toán  

4 

2.4 Kỹ năng xử lý thông tin: Có khả năng ứng dụng các công nghệ thông 
tin tiên tiến trong lĩnh vực Kiểm toán  

4 

3 Giá trị nghề nghiệp (Professional Values IFAC)  
3.1 Được chấp nhận là thành viên của các tổ chức nghề nghiệp trong 

nước hoặc quốc tế 
3 

3.2 Có khả năng học tập suốt đời. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và 
tích luỹ kinh nghiệm, phát triển nghề nghiệp cá nhân 

4 

3.3 Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong các môi trường và tình huống 
khác nhau 

4 

4 Kỹ năng thực hành nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán (Practical 
Experience IFAC) 

 

4.1 Thực hành công việc kế toán, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, 
các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp. 

4 

4.2 Thực hành công việc trợ lý kiểm toán, kiểm toán nội bộ trong các 
doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán nhà nước, các doanh nghiệp và tổ 
chức khác. 

4 
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4.3 Đảm trách công việc tư vấn kế toán, tài chính và thuế trong các doanh 
nghiệp. 

4 

5  Thái độ chuyên nghiệp (Professional Attitudes IFAC)  
5.1 Có khả năng tham gia và quản lý nhóm hiệu quả 3 
5.2 Có khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc một cách khoa 

học 
4 

6 Đạo đức nghề nghiệp (Professional Ethics IFAC)  
6.1 Có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công dân và ý thức cộng đồng 4 
6.2 Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp 3 
6.3 Có ý thức và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội 4 

Ghi chú: 1 Nhận biết; 2 Hiểu; 3 Ứng dụng; 4 Phân tích 
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