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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CĐ CN&QT SONADEZI 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN 

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 
 

Tên chương trình:           Cử nhân Cao đẳng Kế toán 

Trình độ đào tạo:       Cao đẳng 

 Ngành đào tạo:           Kế toán  

Mã ngành đào tạo:      

Loại hình đào tạo:      Vừa làm vừa học 

(Ban hành tại Quyết định số 35/QĐ-CDS ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi) 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

a. Mục tiêu chung 

- Đào tạo nhân viên/chuyên viên tác nghiệp kế toán có năng lực chuyên môn cao, 

có phẩm chất chính trị tốt, có nhận thức cao về đạo đức đạo đức nghề nghiệp. 

- Có khả năng khá tốt về ngoại ngữ (tương đương bằng B hoặc TOEIC 400), vi 

tính ứng dụng chuyên ngành, có kỹ năng làm việc, tự nghiên cứu để thích ứng 

với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.  

- Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng thương mại, 

cơ quan thuế và các tổ chức khác với một số vị trí như: Kế toán viên, thống kê 

xưởng, kế toán giá thành hoặc kế toán tổng hợp… 

b. Mục tiêu riêng 

- Về kiến thức: Nắm vững lý thuyết và thực tế về các lĩnh vực liên quan đến nghề 

nghiệp kế toán như kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích tài chính, thuế, 

kiểm toán. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên những kiến thức 

kinh doanh cơ bản trong nền kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hoá hiện 

nay. Chương trình sẽ tạo dựng những nền tảng cho sự thành công và phát triển 

nghề nghiệp trong tương lai cho người học. Chương trình còn hướng đến khả 

năng tự nghiên cứu của sinh viên để người học có thể hành nghề một cách độc 

lập. 

- Các kỹ năng hỗ trợ: Sử dụng được Tiếng Anh (tương đương bằng B hoặc 

TOEIC 400), vi tính ứng dụng chuyên ngành, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm 

việc nhóm, kỹ năng thuyết trình...  
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2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

Thời gian đào tạo 3,5 năm. 

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 

Khối lượng kiến thức toàn khóa là 140 đơn vị học trình (ĐVHT). Cụ thể :  

Stt Nội dung Số đvht 

I Kiến thức giáo dục đại cương  37 

II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  103 

1 Kiến thức cơ sở ngành 31 

2 Kiến thức chuyên ngành  43 

3 Kiến thức bổ trợ 16 

4 Thực tập và thi tốt nghiệp 13 

4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

STT  Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

 I Kiến thức đại cương 37  

1 1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê 8 CTK 

2 2 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 4 CTK 

3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CTK 

4 4 Anh văn Cơ bản (TOEIC) 10 CTK 

5 5 Toán Cao cấp 4 CTK 

6 6 Tin học đại cương 4 CTK 

7 7 Pháp luật tổng hợp 4  

 II Kiến thức cơ sở ngành 31  

8 1 Kinh tế Vi mô 3 CTK 

9 2 Kinh tế Vĩ mô 3  

10 3 Quản trị học 3 CTK 

11 4 Toán Kinh tế 4 CTK 

12 5 Nguyên lý thống kê 3 CTK 

13 6 Thị trường chứng khoán 3  

14 7 Quản trị Doanh nghiệp 3  

15 8 Marketing căn bản 3  

16 9 Tài chính học 3  

17 10 Thanh toán quốc tế 3  

 III Kiến thức chuyên ngành 43  

18 1 Kế toán chi phí 3 CTK 

19 2 Kế toán quản trị 4  
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STT  Tên học phần ĐVHT Ghi chú 
20 3 Kế toán tài chính phần 1 6  

21 4 Kế toán tài chính phần 2 6 CTK 

22 5 Sổ sách và báo cáo kế toán (KTTC 3) 3  

23 6 Kiểm toán 3  

24 7 Nguyên lý kế toán 4  

26 9 Tài chính doanh nghiệp 3  

27 10 Tín dụng ngân hàng 3 CTK 

28 11 Phần mềm kế toán 3  

29 12 Toán tài chính 2  

30 13 Thuế 3  

 IV Nhóm kiến thức bổ trợ 16  

31 1 Anh văn chuyên ngành 6  

32 2 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3  

33 3 Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh 2  

34 4 Quản trị hành chính văn phòng 2  

35 5 

Kỹ năng mềm tổng hợp (Kỹ năng Viết 

báo cáo, Làm việc nhóm, Lập kế hoạch, 

Quản lý thời gian, Văn hóa Doanh 

nghiệp…) 

3  

 V Thực tập và thi tốt nghiệp 13  

36 1 Thực tập vào học kỳ 7 5  

37 2 Thi tốt nghiệp 8  

  TỔNG 140  

5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (dự kiến)  

8.1. Dự kiến phân bổ các học phần cho từng học kỳ 

Stt Học phần ĐVHT HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 

1 
Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác Lê 
8 x x      

2 Đường lối cách mạng 

của Đảng CSVN 
4   x     

3 Tư tưởng HCM 3     x   

4 Anh văn Cơ bản 1,2,3 

(TOEIC) 
10 x x x     

5 Toán Cao cấp 4 x       

6 Tin học đại cương 4 x       

7 Pháp luật tổng hợp 4 x       
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Stt Học phần ĐVHT HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 

8 Kinh tế Vi mô 3  x      

9 Kinh tế Vĩ mô 3   x     

10 Quản trị học 3  x      

11 Toán Kinh tế 4   x     

12 Nguyên lý thống kê 3 x       

14 Thị trường chứng 

khoán 
3     x   

15 Quản trị Doanh 

nghiệp 
3   x     

16 Marketing căn bản 3   x     

17 Tài chính học 3   x     

18 Thanh toán quốc tế 3    x    

19 Kế toán chi phí 3      x  

20 Kế toán quản trị 4      x  

21 
Kế toán tài chính phần 

1 
6    x    

22 
Kế toán tài chính phần 

2 
6     x   

23 
Sổ sách và báo cáo kế 

toán (KTTC 3) 
3      x  

24 Kiểm toán 3      x  

25 Nguyên lý kế toán 4  x      

26 
Tài chính doanh 

nghiệp 
3    x    

27 Tín dụng ngân hàng 3    x    

28 Phần mềm kế toán 3      x  

29 Toán tài chính 2     x   

30 Thuế 3    x    

31 
Anh văn chuyên 

ngành 
6    x x   

32 
Kỹ thuật nghiệp vụ 

ngoại thương 
3     x   
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Stt Học phần ĐVHT HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 

33 
Nghệ thuật giao tiếp 

trong kinh doanh 
2  x      

34 
Quản trị hành chính 

văn phòng 
2  x      

35 
Kỹ năng mềm tổng 

hợp 
3      x  

36 Thực tập 5       x 

37 Thi tốt nghiệp 8       x 

6. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình giáo dục ngành Kế toán trình độ cao đẳng hệ vừa làm vừa học được 

thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương trình đào tạo theo kiểu 

đơn ngành. Danh mục các môn học và khối lượng học trình là những quy định tối 

thiểu. Trong quá trình đào tạo, căn cứ vào mục tiêu, thời gian đào tạo, khối lượng và 

cơ cấu kiến thức, Nhà trường có thể bổ sung những nội dung cần thiết và cấu trúc lại 

thành các học phần thích hợp để tạo nên các chương trình đào tạo cụ thể của mình 

trong phạm vi không dưới 140 ĐVHT. 

Phần kiến thức chuyên sâu được thiết kế theo chuyên ngành Kế toán tổng hợp. Sự 

khác biệt về nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành (nếu có) nằm trong giới hạn 20% 

kiến thức chung của ngành. 

Phần kiến thức bổ trợ được thiết kế theo hướng tăng cường khả năng sử dụng 

ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm cần thiết khác phục vụ quá trình học tập và 

làm việc cho sinh viên. 

23,21,23,20,21,19,13 Ngày24 tháng 6 năm 2009 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

(ĐÃ KÝ) 
 
 

ThS. Lưu Phước Dũng 

 


