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KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

Giới thiệu Khoa Kế toán – Kiểm toán 

Khoa Kế toán – Kiểm toán (dưới đây gọi tắt là Khoa KTKT) được thành lập năm 2010 trên cơ sở 

tách ra từ Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, với mục đích tập trung vào phát triển đào tạo 

và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán.  

Khoa KTKT đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực kế toán, tài chính, kiểm toán và tư vấn cho các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công ty kiểm toán và tư vấn cũng như các cơ 

quan hành chính sự nghiệp, phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Khoa cũng 

tham gia các hoạt động nghề nghiệp thông qua phối hợp với các tổ chức nghề nghiệp như Hội 

Kế toán TP. HCM, Hội Kiểm toán viên hành nghề. Ngoài ra, Khoa KTKT cũng triển khai những 

hoạt động nghiên cứu trong khuôn khổ các chương trình nghiên cứu khoa học của Nhà trường 

và các đơn vị liên kết. 

Giới thiệu ngành – chuyên ngành đào tạo 

Khoa KTKT đào tạo cử nhân ngành kế toán với hai định hướng kế toán và kiểm toán theo học 

chế tín chỉ. 

Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân ngành kế toán: 

• Có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với  xã hội. 

• Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, những kiến thức chuyên sâu về 

ngành và chuyên ngành.   

• Có những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, tự phát triển, nghiên cứu độc lập cũng như 

khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.  

Với những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp và chuyên môn kế  toán được trang bị, khi ra 

trường sinh viên có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán - kiểm toán và tài chính ở mọi 

loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán có thể làm công tác 

kế toán và kiểm toán ở: 

• Các doanh nghiệp SXKD; 

• Các công ty kiểm toán độc lập; 

• Các công ty dịch vụ kế toán; 

• Các tổ chức ngân hàng; 

• Các bộ phận chức năng về kế toán, kiểm toán và tài chính các ngành và các cơ quan nhà 

nước khác. 

Điểm khác biệt của chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được thiết kế theo học chế tín chỉ, bao gồm những môn học cung cấp kiến 

thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản về kế toán, tài chính, thuế, kiểm toán… bên cạnh một hệ 

thống môn học lựa chọn linh hoạt theo hai định hướng: 
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• Định hướng kế toán, trong đó các môn tự chọn trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ 

năng mở rộng cho các lĩnh vực kế toán ngân hàng, kế toán đơn vị sự nghiệp và kế toán 

thuế. 

• Định hướng kiểm toán, trong đó sinh viên được chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng để 

định hướng nghề nghiệp kiểm toán, như kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt 

động, kiểm soát nội bộ. 

Các môn học của chương trình đào tạo cũng được thiết kế theo hướng thiên về ứng dụng, thực 

hành và kỹ năng phân tích, giải quyết tình huống. 

Đầu vào/Yêu cầu tuyển sinh 

Khoa tuyển sinh trong hệ thống tuyển sinh đại học chung của nhà trường, thực hiện theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các khối dự thi là khối A, A1 và khối D1. Mã ngành: D340301 

Đầu ra/Cơ hội việc làm 

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty 

kiểm toán và các cơ quan sự nghiệp như cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện. 

Phần lớn các sinh viên có việc làm sau khi ra trường. Một khảo sát do Khoa thực hiện đầu năm 

2011, cho thấy 94% sinh viên khóa 2005 (ra trường vào năm 2009) có việc làm, trong đó có 78% 

làm việc trong lĩnh vực tài chính – kế toán – ngân hàng. 

Văn bằng tốt nghiệp 

Sau khi hoàn thành các yêu cầu của chương trình đào tạo, sinh viên được cấp bằng Đại học 

chính quy tập trung, ngành kế toán. Theo học chế tín chỉ, từ khóa 2009, sinh viên không còn thi 

tốt nghiệp mà chỉ cần hoàn thành các môn học theo quy định của chương trình. 

Cơ hội học tập ở các bậc học cao hơn 

Sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp các bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc ngành kế 

toán - kiểm toán, tài chính, quản trị kinh doanh. 

Ngoài ra, sinh viên có thể chọn hướng theo các chứng chỉ nghề nghiệp của Việt Nam (Kiểm toán 

viên hành nghề, Kế toán viên hành nghề, Kế toán trưởng) hoặc quốc tế (ACCA, CPA 

Australia…) 

Nội dung chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo gồm 131 tín chỉ với thời gian thông thường là 4 năm. Sinh viên có thể tốt 

nghiệp sớm hơn hoặc dài hơn thời gian trên tùy theo kế hoạch và năng lực học tập. 

Chương trình đào tạo gồm hai khối kiến thức chính: 

• Khối kiến thức giáo dục đại cương bao gồm các môn học về xã hội (xã hội học, quản trị 

học, tâm lý học…), các môn học công cụ như toán, tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất 

và quốc phòng… 

• Khối kiến thức chuyên nghiệp bao gồm các môn học cơ sở ngành và khối ngành kinh tế 

(kinh tế học, luật kinh tế…), các môn học ngành và chuyên ngành (kế toán, tài chính, 

kiểm toán…) 



Tài liệu tư vấn tuyển sinh – Thông tin giới thiệu về các Khoa 

Trường ĐH Mở Tp. HCM – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, ĐT: 08.39300072, 08.39307696 
 

18 

Khi vào giai đoạn chuyên ngành, sinh viên được chọn một trong hai định hướng nghề nghiệp: kế 

toán hoặc kiểm toán. Với mỗi định hướng, sinh viên sẽ chọn những môn học phù hợp để sau khi 

ra trường có thể thích ứng nhanh chóng với môi trường làm việc. 

Trước khi ra trường, sinh viên phải trải qua một kỳ thực tập tại các doanh nghiệp, cơ quan, công 

ty kiểm toán, ngân hàng … nhằm thực hành việc vận dụng lý thuyết vào thực tế. Sinh viên cũng 

chủ động lựa chọn đơn vị thực tập phù hợp với định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường. 

Đội ngũ giảng viên 

Đội ngũ giảng viên của Khoa hiện nay có 18 giảng viên cơ hữu và bán cơ hữu; trong đó có 1 

phó giáo sư, 4 tiến sĩ và 13 Thạc sĩ, tốt nghiệp trong nước và ngoài nước (Úc, Nhật, Hoa Kỳ…) 

Một số giảng viên của Khoa tham gia hoạt động kiểm toán, tư vấn với các chứng chỉ nghề 

nghiệp về kiểm toán, kế toán, thẩm định giá và thuế. 

Hoạt động sinh viên 

Khoa KTKT khuyến khích các hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Bên cạnh các hoạt động 

Đoàn Hội và văn thể mỹ, Khoa còn có các câu lạc bộ học thuật (Câu lạc bộ Kế toán – Kiểm 

toán), câu lạc bộ tiếng Anh và câu lạc bộ kỹ năng mềm. 

Hàng năm, sinh viên Khoa tham gia các giải văn nghệ, thể thao của Nhà trường và tổ chức các 

hội thảo về nghề nghiệp, về học thuật, về tiếng Anh… nhằm giúp các bạn sinh viên năng động 

và có ngoại ngữ tốt. 

Khoa KTKT cũng duy trì hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Năm 2012, một sinh 

viên của khoa đã đạt giải nhất cuộc thi Eureka về nghiên cứu khoa học sinh viên tại TP. HCM 

với 34 trường đại học tham dự. 

 


