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Bộ Giáo dục & đào tạo
Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội

Biểu mẫu 20

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Đại học Cao đẳng

I Điều kiện tuyển sinh Tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Thông tư hợp nhất văn bản số 12/VBHN-
BGDĐT ngày 25 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT .

II Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học (như
phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

Cơ sở 1: Tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Trường đã hoàn
tất mọi thủ tục đền bù giải phòng mặt bằng, lập th iết kế và dự toán xây dựng,
đang triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình.

Cơ sở 2: 3 tòa nhà tại số 134, 136, 138 đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm,
thành phố Hà Nội. Tại cơ sở này, Trường đã chuẩn bị được các p hòng học, Thư
viện truyền thống kết hợp Thư viện điện tử, phòng thực hành nghề nghiệp, phòng
luyện âm, các phòng làm việc với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, phục vụ cho hoạt
động giảng dạy, học tập, thực hành của giáo viên, sinh viên và sự vận hành của
toàn bộ bộ máy quản lý của Trường.

(Chi tiết xem biểu mẫu 22)

III Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng theo yêu cầu đào
tạo của các ngành.

(Chi tiết xem biểu mẫu 23)

IV Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt
cho người học

- Áp dụng sáng tạo phương thức đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ
thống tín chỉ phù hợp với điều kiện của Trường.

- Tuyển chọn giảng viên giỏi cả lý thuyết lẫn thực hành.

- Tạo dựng cơ sở vật chất theo chuẩn mực quốc tế. Phòng thực hành hiện đại và
hệ thống thông tin tiên tiến. Thư viện truyền thống kết hợp với thư viện điện tử.

- Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa
học. Các hội nghị, hội thảo khoa học thường niên được tổ chức, hỗ trợ người học
trong học tập và nghiên cứu khoa học .

- Môi trường sống tiện nghi: các khu ký túc xá của Trường sẽ được thiết kế theo
chuẩn Việt Nam và quốc tế. Hệ thống các cửa hàng, nhà hàng sẽ được bố trí tiện
lợi cho sinh viên.

- Hạ tầng văn hóa thể thao phong phú: thiết lập sân bóng đá, bóng chuyền, bóng
rổ, cầu lông... đáp ứng nhu cầu rèn luyện và giải trí của sinh viên.

V Yêu cầu về thái độ
học tập của người

- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân: Có phẩm
chất đạo đức tốt; có ý thức tôn trọng nghề nghiệp; có tinh thần hợp tác, thân thiện
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học với đồng nghiệp; có ý thức cao về trách nhiệm công dân; chấp hành tốt chủ
trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, tôn trọng và bảo vệ pháp luật
mà trước hết là pháp luật về tài chính - ngân hàng, kế toán, kiểm toán, kinh
doanh, quản lý; có tinh thần phục vụ cộng đồng.

- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Có ý thức
tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp; có thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo,
mẫn cán trong công việc; có bản lĩnh, tự tin khẳng định năng lực bản thân đối với
công việc được giao.

- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: Có khả năng và

phương pháp cập nhật thường xuyên kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, sự phát
triển của công nghệ tài chính, công nghệ quản lý, kinh doanh ngân hàng; có tính

năng động, sáng tạo và cầu tiến.

- Kết quả rèn luyện: Đạt loại Khá trở lên về kết quả rèn luyện toàn khóa theo

"Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học, cao đẳng chính
quy" ban hành theo Quyết định số 45/QĐ-QLĐT-ĐHTNH ngày 30 tháng 3 năm
2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chịnh - Ngân hàng Hà Nội.

VI Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được

Căn cứ Quy định về chuẩn đầu ra các
ngành đào tạo Đai học chính quy của
trường ĐH Tài chính - ngân hàng Hà Nội
(ban hành theo QĐ số 53/QĐ-ĐHTNH-

QLĐT ngày 23 tháng 4 năm 2012 của
Hiệu trưởng trường ĐH Tài chính - ngân

hàng Hà Nội)

1. Ngành đào tạo: Tài chính - ngân

hàng

1.1 Kiến thức chung của ngành:

- Tích luỹ đủ 140 tín chỉ của các học
phần thuộc khối kiến thức Giáo dục đại
cương và khối kiến thức Giáo dục chuyên

nghiệp quy định trong chương trình đào
tạo đại học ngành Tài chính - Ngân hàng
của Trường;

- Đạt yêu cầu trung bình trở lên trong học
tập các chương trình Giáo dục Quốc
phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất theo
quy định của Bộ GD&ĐT (được cấp các
chứng chỉ tương thích);

- Có trình độ Anh ngữ tương đương
TOEIC 450 điểm trở lên;

Căn cứ Quy định về chuẩn đầu ra các
ngành đào tạo Cao đẳng chính quy
của trường ĐH Tài chính - ngân hàng

Hà Nội (ban hành theo QĐ số
94/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 20
tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng
trường ĐH Tài chính - ngân hàng

Hà Nội)

1. Chuyên ngành đào tạo: Tài

chính doanh nghiệp

1.1 Kiến thức:

- Tích luỹ đủ 99 tín chỉ của các học
phần thuộc khối lượng kiến thức giáo
dục đại cương và giáo dục chuyên

nghiệp quy định trong chương trình

đào tạo cao đẳng của Trường;

- Đạt yêu cầu trung bình trở lên trong

học tập các chương trình Giáo dục
Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể
chất theo quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (được cấp các chứng chỉ
tương thích);

- Có trình độ Anh ngữ tương đương
TOEIC 350 điểm trở lên;
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- Có kiến thức cơ sở về khoa học xã hội,
tự nhiên; kiến thức cơ bản về kinh tế -
pháp luật, quản trị và kiến thức cần thiết
về tin học;

- Có kiến thức căn bản về ngành Tài

chính - Ngân hàng như: kiến thức về tài

chính, tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm,
thuế, tài chính công...và các kiến thức
chuyên sâu của chuyên ngành tài chính
hoặc ngân hàng .

1.2 Kiến thức chuyên ngành Tài chính
doanh nghiệp

- Có kiến thức chuyên sâu về tài chính

doanh nghiệp và tổ chức quản trị tài

chính trong doanh nghiệp, như: dự toán
ngân sách đầu tư; phân tích và đánh giá
dự án; tỷ suất sinh lời và rủi ro; sử dụng
đòn bẩy tài chính gia tăng lợi nhuận;
phân tích tài chính doanh nghiệp; kế
hoạch hóa và dự báo tài chính; thị trường
tài chính và tổ chức sử dụng công cụ huy
động vốn và đầu tư tài chính; nắm được
các kiến thức liên quan đến quy trình

hạch toán kế toán, các nghiệp vụ tín dụng
ngân hàng, định giá chứng khoán; am
hiểu các quy định của Nhà nước về quản
lý doanh nghiệp, các quy định của luật
thuế... để đảm bảo thực hiện tốt công việc
đảm nhận, phát triển được năng lực
chuyên môn, năng lực quản lý về lĩnh
vực tài chính doanh nghiệp trong điều
kiện hội nhập quốc tế.

1.3 Kiến thức chuyên ngành Ngân

hàng:

- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực
Ngân hàng, bao gồm: kiến thức về các
nghiệp vụ hoạt động kinh doanh, tổ chức
hạch toán kế toán của các Ngân hàng

thương mại và tổ chức tín dụng; k iến thức
về quản lý nhà nước và hoạch định, điều
hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng

Nhà nước... để đảm nhiệm tốt các công

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực
khoa học xã hội, tự nhiên; kiến thức
nền tảng về kinh tế - pháp luật, quản
trị và kiến thức cần thiết về tin học;

- Có kiến thức cơ sở về ngành Tài
chính - Ngân hàng; nắm vững được
kiến thức chuyên sâu về tài chính
doanh nghiệp như: cách thức quản lý
chi phí sản xuất kinh doanh; quản lý
doanh thu và lợi nhuận; quản lý vốn
kinh doanh và tổ chức nguồn vốn của
doanh nghiệp; am hiểu các quy định
của Nhà nước về quản lý tài chính,
về các loại thuế đối với doanh
nghiệp...để đảm bảo thực hiện tốt các
nghiệp vụ tài chính và công việc đảm
nhận.

1.2. Yêu cầu về kỹ năng

1.2.1 Kỹ năng cứng:

- Có kỹ năng thực hiện tốt các nghiệp
vụ tài chính cơ bản phát sinh thường
xuyên trong doanh nghiệp;

- Có kỹ năng thực hiện quản lý vốn
kinh doanh, quản lý vốn đầu tư và tổ
chức nguồn vốn của doanh nghiệp.
Có khả năng tổ chức thực hiện các
chiến lược t ài chính của doanh
nghiêp;

- Có kỹ năng đọc và phân tích Báo

cáo tài chính, đánh giá tình hình tài

chính doanh nghiệp.

- Có khả năng ứng dụng tin học trong
công tác quản lý tài chính doanh
nghiệp như: sử dụng internet, thư
điện tử...để tìm kiếm, khai thá c thông
tin, trao đổi công việc, sử dụng các
phần mềm văn phòng để soạn thảo
văn bản và lưu trữ thông tin, thuyết
trình ý tưởng.v.v.

1.2.1 Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng giao tiếp:có khả năng thu
hút, thuyết phục đối tác trong giao
tiếp để đạt tới mục tiêu đặt r a; có
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việc, phát triển năng lực chuyên môn,

năng lực quản lý ở các vị trí đảm nhận.

1.4 Kỹ năng:

1.4.1 Kỹ năng cứng:

- Kỹ năng chuyên môn, thực hành nghề
nghiệp:

+ Có kỹ năng thực hiện chính xác
các thao tác nghiệp vụ cơ bản về quản lý
tài chính doanh nghiệp hoặc các nghiệp
vụ quản lý, kinh doanh ngân hàng;

+ Có kỹ năng tham gia tổ chức triển
khai thực hiện các kế hoạch, các quy
trình hoạt động về quản lý tài chính

doanh nghiệp hoặc quản lý, kinh doanh
ngân hàng một cách chuyên nghiệp;

+ Có khả năng tham gia hoạch định
các chính sách, chiến lược về tài chính
doanh nghiệp hoặc ngân hàng.

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ: có
khả năng sử dụng tiếng Anh cho công
việc chuyên môn như: giao tiếp, đọc hiểu,
soạn văn bản trả lời các yêu cầu của đối
tác ở mức độ đơn giản; tìm được tài liệu
sách báo tiếng Anh chuyên môn cần thiết
để phục vụ cho công việc của bản thân và

cho đơn vị.

- Khả năng sử dụng tin học: có khả năng
ứng dụng tin học trong công tác quản lý
tài chính doanh nghiệp hoặc trong quản
lý, kinh doanh ngân hàng như: sử dụng
Internet, thư điện tử để tìm thông tin, trao

đổi công việc, sử dụng các phần mềm văn
phòng để soạn thảo văn bản, lưu trữ
thông tin, thuyết trình ý tưởng,..

1.4.2. Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng giao tiếp: có khả năng thu hút,
thuyết phục đối tác trong giao tiếp để đạt
tới mục tiêu đặt ra; có năng lực tiếp thu,
phân tích, tổng hợp ý kiến và có khả năng
thuyết trình mạch lạc, có hệ thống.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: có khả
năng tham gia tổ chức, quản lý, điều hành

năng lực nhận biết tiếp thu, phân
tích, tổng hợp vấn đề và có khả năng
thuyết trình mạch lạc, có hệ thống.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: có
khả năng tham gia tổ chức và biết
cách phối hợp làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng xử lý tình huồng, giải
quyết vấn đề: có khả năng phát hiện,
phân tích và xử lý vấn đề một cách
nhanh, nhậy; có khả năng đổi mới,
sáng tạo và thích ứng với sự thay đổi
của môi trường hoạt động.

2. Ngành đào tạo: Kế toán

2.1 Kiến thức

- Tích luỹ đủ 99 tín chỉ của các học
phần thuộc khối lượng kiến thức giáo
dục đại cương và giáo dục chuyên

nghiệp quy định trong chương trình
đào tạo cao đẳng của Trường;

- Đạt yêu cầu trung bình trở lên trong
học tập các chương trình Giáo dục
Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể
chất theo quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (được cấp các chứng chỉ
tương thích);

- Có trình độ Anh ngữ tương đương
TOEIC 350 điểm trở lên;

- Có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã
hội, về pháp luật, về tài chính, kế
toán, về quản trị kinh doanh và

những kiến thức ban đầu về ngoại
ngữ, về công nghệ thông tin. Có kiến
thức chuyên sâu về kế toán, kiểm
toán đảm bảo nắm bắt kỹ năng nghề
nghiệp, đặc biệt là kỹ năng thực hành

chuyên nghiệp về kế toán trong các
loại hình doanh nghiệp cũng như tạo
tiền đề để sinh viên tiếp tục nâng cao
trình độ sau khi tốt nghiệp.

2.2. Yêu cầu về kỹ năng

2.2.1 Kỹ năng cứng:

- Thành thạo trong thực hành các
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và biết cách phối hợp làm việc theo
nhóm.

- Kỹ năng xử lí tình huống, kỹ năng giải
quyết vấn đề: có khả năng phát hiện,
đánh giá, phân tích và xử lý vấn đề một
cách kịp thời; có khả năng đổi mới, sáng
tạo và thích ứng với sự thay đổi trong
môi trường hoạt động quản lý tài chính

doanh nghiệp hoặc quản lý kinh doanh
ngân hàng.

2. Ngành đào tạo: Kế toán

2.1 Kiến thức:

- Tích luỹ đủ 140 tín chỉ của các học
phần thuộc khối kiến thức Giáo dục đại
cương và khối kiến thức Giáo dục chuyên

nghiệp quy định trong chương trình đào
tạo đại học ngành Kế toán của Trường;

- Đạt yêu cầu trung bình trở lên trong học
tập các chương trình Giáo dục Quốc phòng
- An ninh, Giáo dục Thể chất theo quy định
của Bộ GD&ĐT (được cấp các chứng chỉ
tương thích);

- Có trình độ Anh ngữ tương đương
TOEIC 450 điểm trở lên;

- Có kiến thức cơ sở về khoa học xã hội,
tự nhiên; kiến thức cơ bản về kinh tế -
pháp luật, tài chính, ngân hàng, quản trị
và kiến thức cần thiết về tin học;

- Nắm vững những kiến thức chuyên sâu

về Kế toán như: kế toán tài chính, kế toán

quản trị, tổ chức công tác kế toán, kế toán

máy, kiểm toán; am hiểu quy phạm pháp
luật, chuẩn mực, chế độ kế toán ...

2.1 Yêu cầu về kỹ năng:

2.1.1 Kỹ năng cứng:

- Có kỹ năng thực hiện chính xác các
thao tác nghiệp vụ kế toán cơ bản;

- Có kỹ năng viết và trình bày báo cáo

công tác nghiệp vụ, báo cáo tài chính;

- Có kỹ năng phân tích, lập các giải pháp

nghiệp vụ kế toán cơ bản, trong sử
dụng các công cụ kế toán nhằm phản
ánh trung thực, khách quan tình hình
nguồn vốn, tài sản, các quan hệ tài
chính, kết quả sản xuất kinh doanh
và phân phối lợi nhuận tại các loại
hình doanh nghiệp chủ yếu;

- Có khả năng thích ứng với tư cách
kế toán viên, áp dụng các phương
pháp kế toán như chứng từ, đánh giá,
tài khoản, cân đối trong việc phản
ánh các hoạt động kinh tế trên sổ
sách kế toán theo từng hình thức kế
toán được doanh nghiệp sử dụng;

- Có thể tập hợp số liệu, tiến hành lập
báo cáo tài chính và báo cáo kế toán
quản trị các doanh nghiệp vừa và

nhỏ;

- Biết thu thập, lưu giữ và khai thác

thông tin liên quan đến phần hành

nghiệp vụ được giao từ hồ sơ kế toán
của đơn vị;

- Biết giải trình, đánh giá các thông
tin kế toán có liên quan đến phần
hành nghiệp vụ được giao;

- Bước đầu có thể phân tích một số
chỉ tiêu cơ bản được ghi nhận trên

báo cáo tài chính, báo cáo kế toán
quản trị;

- Có trình độ Anh ngữ đủ để có thể
giao tiếp thông thường, đọc và hiểu
một số tài liệu, thuật ngữ về kế toán,
tài chính;

- Có khả năng sử dụng tin học cho
công tác kế toán, sử dụng internet để
thu thập, khai thác các thông tin phục
vụ công tác chuyên môn, sử dụng
thành thạo một số phần mềm kế toán
thông dụng, để nhập dữ liệu, chiết xuất
thông tin và làm báo cáo tài chính.

2.2.2 Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng giao tiếp:có khả năng thu
hút, thuyết phục đối tác trong giao



6

nhằm hoàn thiện công tác kế toán, bao
gồm: tìm kiếm, phát hiện, đánh giá, tổ
chức và quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ
kế toán; khảo sát và tiến hành nghiên

cứu; phân tích, tìm hiểu nguyên nhân và

hướng giải quyết các vấn đề liên quan

đến tài chính, kế toán; nêu hướng giải
quyết vấn đề và tiến hành các trao đổi,
thảo luận; giải thích, đánh giá được thông
tin, dữ liệu và báo cáo;

- Có kỹ năng đánh giá tình hình liên quan

đến chất lượng hạch toán, bao gồm: tiếp
nhận, đánh giá và phản hồi các ý tưởng,
quan điểm và các thông tin liên quan đến
nghiệp vụ chuyên mô n; đặt câu hỏi, chất
vấn để nắm bắt bản chất, thực trạng kinh
tế, tài chính liên quan đến kế toán; đánh
giá đúng các nghiệp vụ kính tế, tài chính
để tiến hành ghi sổ, lập báo cáo kế toán,
tài chính chuẩn xác, khách quan; phân
tích báo cáo kế toán quản trị và báo cáo
tài chính;

- Có thể sử dụng được tiếng Anh trong
giao tiếp chuyên môn nghiệp vụ như:
giao dịch và đọc, hiểu, trả lời thư tín...
trong công việc chuyên môn tài chính, kế
toán ở mức độ đơn giản;

- Biết sử dụng tin học phục vụ cho công
việc chuyên môn như: truy cập internet
để thu thập, lưu trữ thông tin, sử dụng thư
điện tử để giao dịch công việc; có thể sử
dụng thành thạo các phần mềm kế toán
thông dụng trong hoạt động nghiệp vụ
chuyên môn;...

2.1.2 Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng ứng xử linh hoạt trong các
quan hệ liên quan đến công tác và nghiệp
vụ kế toán, biết lắng nghe và thấu hiểu
khi giao tiếp;

- Có kỹ năng thuyết trình; kỹ năng tiếp
cận, đàm phán, thuyết phục đối tác;

- Có khả năng tổ chức và biết cách phối
hợp làm việc theo nhóm;

tiếp để đạt tới mục tiêu đặt r a; có
năng lực nhận biết tiếp thu, phân
tích, tổng hợp vấn đề và có khả năng
thuyết trình mạch lạc, có hệ thống
các thông tin kế toán.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: có
khả năng tham gia tổ chức và biết
cách phối hợp làm việc theo nhóm,
nhận diện và ứng xử trong các quan
hệ liên quan đến công tác kế toán,
biết chia sẻ, hợp tác và cộng đồng
trách nhiệm với đồng nghiệp, lắng
nghe, học hỏi kinh nghiệm của đồng
nghiệp, những người đi trước để
hoàn thiện tính chuyên nghiệp trong
công việc..

- Kỹ năng xử lý tình huồng, giải
quyết vấn đề: có khả năng phát hiện,
phân tích và xử lý các vấn đề kế toán
một cách nhanh, nhậy; có khả năng
đổi mới, sáng tạo và thích ứng nhanh
với sự thay đổi của môi trường hoạt
động.
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- Có khả năng đổi mới, sáng tạo và thích

ứng với sự thay đổi trong môi trường
hoạt động kế toán.

3. Ngành đào tạo: Kiểm toán

3.1 Kiến thức :

- Tích luỹ đủ 140 tín chỉ của các học
phần thuộc khối kiến thức Giáo dục đại
cương và khối kiến thức Giáo dục chuyên

nghiệp quy định trong chương trình đào
tạo đại học ngành Kiểm toán của Trường;

- Đạt yêu cầu trung bình trở lên trong học
tập các chương trình Giáo dục Quốc
phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất theo
quy định của Bộ GD&ĐT (được cấp các
chứng chỉ tương thích);

- Có trình độ Anh ngữ tương đương
TOEIC 450 điểm trở lên;

- Có kiến thức cơ sở về khoa học xã hội,
tự nhiên; kiến thức cơ bản về kinh tế -
pháp luật, tài chính, ngân hàng, quản trị
và kiến thức cần thiết về tin học;

- Nắm vững những kiến thức chuyên sâu
về Kiểm toán như: các loại hình kiểm
toán, nội dung, quy trình và hệ thống các
phương pháp kiểm toán, quy phạm pháp
luật, chuẩn mực kiểm toán ...

3.2 Yêu cầu về kỹ năng:

3.2.1 Kỹ năng cứng:

- Có kỹ năng thực hiện chính xác các
khâu công việc cơ bản trong quy trình

kiểm toán, đó là: khảo sát tình hình, lập
kế hoạch (bao gồm kế hoạch chiến lược
và kế hoạch cụ thề); tiến hành kiểm toán
(thu thập các bằng chứng xác thực để
đánh giá, xác nhận và kết luận kiểm
toán); kết thúc kiểm toán (lập báo cáo của
kiểm toán, thư quản l ý) và theo dõi, kiểm
tra thực hiện kết luận kiểm toán;

- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh
giá và trình bày báo cáo kiểm toán;

- Có kỹ năng về thu thập, đánh giá thông
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tin, bao gồm: khai thác hồ sơ, dữ liệu
kiểm toán (đặc biệt cơ sở dữ liệu về kế
toán); phân tích, đánh giá, tìm bằng
chứng để nhận biết bản chất kinh tế của
nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến
nội dung kiểm toán; kiểm tra, xác minh,
đánh giá nguyên nhân và kết luận đối với
các hiện tượng bất thường liên quan đến
thông tin, số liệu kiểm toán; tổng hợp,
phân tích để hình thành các đánh giá
khách quan và kết luận xác đáng về thực
trạng kinh tế, tài chính tại đơn vị được
kiểm toán;

- Có kỹ năng tư vấn cho đối tượng kiểm
toán, bao gồm: đánh giá, nhìn nhận
những nguyên nhân cơ bản đưa tới n hững
hạn chế, sai sót hoặc gian lận ở đơn vị
được kiểm toán; đề xuất những giải pháp
nhằm chấn chỉnh, đổi mới, xử lý những
yếu kém còn tồn tại, góp phần tư vấn cho
các nhà quản lý và nghiệp vụ tại đơn vị
được kiểm toán, hoặc đề xuất những kiến
nghị với các cơ quan chức năng và cơ
quan bảo vệ pháp luật những vấn đề liên
quan đến kết luận kiểm toán;

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong
công việc chuyên môn như: đọc, hiểu các
tài liệu cơ bản bằng tiếng Anh về tài

chính, kế toán, kiểm toán, bước đầu hình
thành khả năng trình bày báo cáo kiểm
toán, khả năng giải trình các nội dung
liên quan đến kết luận kiểm toán bằng
tiếng Anh;

- Thông thạo trong sử dụng và truy cập
cở sở dữ liệu tại các đơn vị đã sử dụng tin
học trong quản lý và hạch toán; biết cập
nhật thường xuyên các thành tựu của
công nghệ thông tin cho kiểm toán (đặc
biệt là các phần mềm trợ giúp kiểm toán);

- Biết tổ chức một hệ thống thông tin cho
cá nhân liên quan đến kiểm toán (quy
phạm pháp luật, thông tin về đối tượng
kiểm toán, thông tin kinh tế - tài chính
liên quan đến hệ thống các quy phạm,
tiêu chuẩn, định mức về kinh tế, kỹ thuật
có thể dùng để đánh giá, kết luận).
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3.2.2 Kỹ năng mềm:

- Ứng xử linh hoạt trong các quan hệ liên

quan đến các hoạt động kiểm toán; biết
lắng nghe và thấu hiểu khi giao tiếp;

- Biết thuyết trình kế hoạch công tác
trước tập thể, phân công nhiệm vụ cho
nhóm làm việc; đặc biệt đối với các vấn
đề về đánh giá và kết luận kiểm toán;

- Biết tranh thủ sự cộng tác của đồng
nghiệp và đối tác;

- Biết đàm phán để đạt được kết quả có
lợi cho nhiệm vụ kiểm toán được giao;

- Có khả năng đổi mới, sáng tạo và thích

ứng với sự thay đổi trong môi trường
hoạt động kiểm toán.

4. Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

4.1 Kiến thức:

- Tích luỹ đủ 140 tín chỉ của các học
phần thuộc khối kiến thức Giáo dục đại
cương và khối kiến thức Giáo dục chuyên

nghiệp quy định trong chương trình đào
tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh
của Trường;

- Đạt yêu cầu trung bình trở lên trong học
tập các chương trình Giáo dục Quốc
phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất theo
quy định của Bộ GD&ĐT (được cấp các
chứng chỉ tương thích);

- Có trình độ Anh ngữ tương đương
TOEIC 450 điểm trở lên;

- Có kiến thức cơ sở về khoa học xã hội,
tự nhiên; kiến thức cơ bản về kinh tế - tài
chính, pháp luật và kiến thức cần thiết về
tin học;

- Nắm vững những kiến thức chuyên

ngành Quản trị kinh doanh được thiết kế

theo từng lĩnh vực chuyên sâu như: quản

trị chiến lược; quản trị nguồn nhân lực;

quản trị dự án đầu tư; quản trị tài chính

doanh nghiệp; quản trị chất lượng; quản
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trị thương hiệu ... để đảm bảo thực hiện
tốt công việc đảm nhận, phát triển được
năng lực chuyên môn về lĩnh vực quản trị
kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc
tế.

4.2 Yêu cầu về kỹ năng:

4.2.1 Kỹ năng cứng:

- Có phương pháp làm việc khoa học;
biết phát hiện, đánh giá, phân tích và xử
lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn
kinh doanh của doanh nghiệp; biết nhận
định tình huống, xây dựng và tổ chức
thực hiện các kế hoạch kinh doanh và ra

quyết định để giải quyết các vấn đề phát
sinh trong thực tiễn quản trị doanh
nghiệp;

- Biết cách tổ chức xây dựng và triển khai
một doanh nghiệp mới thành lập và đi
vào hoạt động;

- Biết tìm kiếm, thu thập, phân tích và đánh
giá chọn lựa sử dụng các loại thông tin
nhằm hỗ trợ cho công việc kinh doanh;

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh cho
công việc chuyên môn như: giao tiếp, đọc
hiểu yêu cầu của đối tác qua thư tín kinh
doanh, soạn thảo các văn bản, thư từ liên

quan tới nghiệp vụ chuyên môn ở mức độ
đơn giản, tìm được tài liệu sá ch báo tiếng
Anh cần thiết cho đơn vị;..

- Có khả năng ứng dụng tin học trong
hoạt động quản trị kinh doanh như: sử
dụng Internet, thư điện tử để tìm thông

tin, trao đổi công việc, sử dụng các phần
mềm văn phòng để soạn thảo văn bản,
lưu trữ thông tin, thuyết trình ý tưởng,
trình bày việc phân tích tình hình quản trị
doanh nghiệp...

4.2.2 Kỹ năng mềm:

- Có khả năng làm việc độc lập, có khả
năng phối hợp, tổ chức, điều hành hoạt
động theo nhóm một cách hiệu quả. Biết
phối hợp và cộng tác khi làm việc nhóm
với vai trò người lãnh đạo cũng như



11

thành viên của nhóm;

- Biết thuyết minh, giải trình công việc
trước nhóm công tác, trước lãnh đạo;

- Có khả năng đổi mới, sáng tạo và thích

ứng với sự thay đổi trong môi trường
hoạt động quản trị kinh doanh.

5. Ngành đào tạo: Kinh doanh thương
mại

5.1 Kiến thức:

- Tích luỹ đủ 140 tín chỉ của các học
phần thuộc khối kiến thức Giáo dục đại
cương và khối kiến thức Giáo dục chuyên
nghiệp quy định trong chương trình đào
tạo đại học ngành Kinh doanh thương
mại của Trường;

- Đạt yêu cầu trung bình trở lên trong học
tập các chương trình Giáo dục Quốc
phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất theo
quy định của Bộ GD&ĐT (được cấp các
chứng chỉ tương thích);

- Có trình độ Anh ngữ tương đương
TOEIC 450 điểm trở lên;

- Có kiến thức cơ sở về khoa học xã hội,
tự nhiên; kiến thức cơ bản về kinh tế - tài
chính, pháp luật, quản trị và kiến thức cần
thiết về tin học;

- Nắm vững những kiến thức chuyên
ngành Kinh doanh thương mại được thiết
kế theo từng lĩnh vực chuyên sâu như:
đàm phán thương mại, marketing thương
mại, dịch vụ; marketing xuất nhập khẩu;
pháp luật về thương mại, thanh toán và

tín dụng; vận tải và bảo hiểm hàng hóa...

để thực hiện tốt công việc đảm nhận, phát
triển được năng lực chuyên môn về kinh
doanh thương mại trong điều kiện hội
nhập quốc tế.

5.2 Yêu cầu về kỹ năng:

5.2.1 Kỹ năng cứng:

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết
phát hiện, đánh giá, phân tích và xử lý
các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt
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động kinh doanh thương mại;

- Có khả năng làm việc độc lập và biết
cách tổ chức xây dựng và triển khai một
hoạt động kinh doanh thương mại;

- Có tính kỷ luật và tính chuyên nghiệp
để làm việc trong môi trường kinh doanh
thương mại trong tiến trình hội nhập kinh
tế quốc tế;

- Biết tìm kiếm, thu thập, phân tích và
đánh giá chọn lựa sử dụng các loại thông
tin nhằm hỗ trợ cho công việc kinh
doanh;

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong
các hoạt động kinh doanh thương mại
như: giao tiếp, soạn thảo, đọc hiểu các
văn bản, thư từ liên quan tới nghiệp vụ
chuyên môn ở mức độ đơn giản; gia o tiếp
bằng tiếng Anh về các đề tài kinh tế, xã
hội thông thường...

- Có khả năng ứng dụng tin học trong
hoạt động kinh doanh thương mại như: sử
dụng internet, thư điện tử... để tìm kiếm
thông tin, trao đổi công việc, sử dụng các
phần mềm văn phòng để soạn thảo văn
bản và lưu trữ thông tin, thuyết trình ý

tưởng, trình bày phương án kinh doanh...

5.2.2 Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử với các
đối tác trong hoạt động kinh doanh
thương mại;

- Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt
động theo nhóm. Biết thuyết minh, giải
trình công việc trước nhóm công tác,
trước lãnh đạo;

- Có khả năng đổi mới, sáng tạo và thích

ứng với sự thay đổi trong môi trường
hoạt động kinh doanh thương mại.

VII Vị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp ở các
trình độ

1. Ngành Tài chính - ngân hàng:

1.1 Chuyên ngành Tài chính doanh

nghiệp

- Có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc
khác nhau liên quan đến hoạt động tài

1. Chuyên ngành Tài chính doanh

nghiệp:

- Có thể đảm nhận vai trò chuyên

viên tài chính thực hiện các nghiệp

vụ tài chính của doanh nghiệp như:
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chính và quản trị tài chính tại các loại
hình doanh nghiệp, các công ty, tổng
công ty, tập đoàn kinh tế và các tổ chức
tài chính. Các công việc có thểm đảm
nhận như: Phân tích tài chính doanh
nghiệp, hoạch định chiến lược, kế hoạch
hóa và dự báo tài chính doanh nghiệp,
phân tích và đánh giá dự án đầu tư, phân
tích thị trường tài chính, đầu tư và huy
động vốn...

- Có thể đàm nhận những vị trí công việc
liên quan đến tài chính doanh nghiệp tại
các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ
chức xã hội ở Trung ương và địa phương
như: ở các Bộ, Ban, Ngành, các Sở và các

Hiệp hội...

- Có thể đảm nhận những vị trí công tác
như: nghiên cứu, giảng dậy ở các cơ sở
đào tạo, viện nghiên cứu hoặc làm việc
tại các cơ quan và những tổ chức khác có
sử dụng đến kiến thức và kỹ năng được
đào tạo.

1.2 Chuyên ngành Ngân hàng

- Làm việc tại các Ngân hàng thương mại
(kể cả các ngân hàng liên doanh, chi

nhánh ngân hàng nước ngoài), Ngân hàng

Phát triển, Ngân hàng Chính sách, quỹ tín
dụng nhân dân, công ty tài chính, công ty

cho thuê tài chính, quỹ đầu tư và các tổ
chức tài chính vi mô. Có thể đảm nhận
các công việc như một nhân viên phòng

tín dụng, phòng kế hoạch nguồn vốn,
phòng giao dịch khách hàng, phòng thanh

toán bù trừ trong nước, phòng thanh toán

quốc tế, phòng kinh doanh ngọai hối,
phòng phát triển khách hàng, phòng quản
lý kho quỹ, phòng tổng hợp...

- Các vị trí tại Ngân hàng Nhà nước : sinh

viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công
việc như một nhân viên nghiệp vụ tại sở
giao dịch, nhân viên các bộ phận: Vụ

Quản lý vốn bằng tiền, quản lý sử
dụng vốn và tài sản, quản lý vốn đầu
tư, tổ chức huy động vốn, phân tích
tài chính doanh nghiệp...tại các
Phòng, Ban tài chính/ Tài chính - kế
toán ở các bộ phận khác có liên quan

đến các hoạt động tài chính của các
loại hình doanh nghiệp thuộc các
thành phần kinh tế, các Tổng công
ty, Tập đoàn kinh tế...

- Có thể đảm nhận những vị trí công
việc liên quan đến tài chính doanh

nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà

nước, các tổ chức xã hội ở T rung

ương và địa phương...

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành

này cũng có thể đảm nhận những vị
trí công tác  như: Giảng dạy chuyên

ngành Tài chính doanh nghiệp trong
các trường cao đẳng và trung cấp;
làm việc tại các cơ quan và những tổ
chức khác có sử dụng đến kiến thức
và kỹ năng được đào tạo.

2. Ngành Kế toán:

- Có thể làm việc tại phòng tài chính -

kế toán của các doanh nghiệp, các
đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức kinh
tế với tư cách kế toán viên như:

- Kế toán tiền, vật tư, tài sản;

- Kế toán thanh toán công nợ;

- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
kinh doanh và tính giá thành;

- Kế toán viên tổng hợp;
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Chính sách tiền tệ, Vụ Quan hệ Quốc tế,
Vụ Quản lý ngoại hối ...

Các vị trí tại các cơ quan khác như: nhân
viên Ủy ban Giám sát Tài chính, làm

công tác nghiên cứu, giảng dạy ở các cơ
sở đào tạo, viện nghiên cứu hoặc làm việc
tại các cơ quan và những tổ chức khác có
sử dụng đến kiến thức và kỹ năng được
đào tạo.

2. Ngành Kế toán:

- Làm việc tại phòng Kế toán - tài chính

tại các tổ chức , doanh nghiệp và được bố
trí đảm nhiệm các công việc cụ thể như:
Nhân viên kế toán tiền, vật tư, tài sản;
Nhân viên kế toán thanh toán; Nhân viên

kế toán thuế; Nhân viên kế toán chi phí,
giá thành...

- Có khả năng tiếp cận và khẳng định khả
năng để đảm nhiệm: Phụ trách phòng kế
toán tại đơn vị, cơ quan, Kế toán trưởng
doanh nghiệp, Kế toán trưởng các đơn vị
hành chính sự nghiệp...

3. Ngành Kiểm toán:

- Làm kiểm toán viên nội bộ tại các tổ
chức, đơn vị, doanh nghiệp;

- Tham gia vào phòng kiểm soát nội bộ,
phòng thanh tra, phòng kiểm tra tại các
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán
độc lập hoặc thành lập công ty kiểm toán;

- Có thể làm việc tại các trung tâm, học
viện, trường đại học có yêu cầu về
chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán.

4. Ngành Quản trị kinh doanh:

- Có thể đảm nhận vị trí làm một quản trị
viên và có khả năng tham gia quản lý một
bộ phận của doanh nghiệp như chiến lược
phát triển, kế hoạch, tổ chức hành chính,

quản lý chất lượng... hoặc tái cấu trúc
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doanh nghiệp.

- Có thể đảm nhiệm vị trí Trưởng nhóm
kinh doanh, trưởng/ phó phòng kinh

doanh... hoặc tạp lập một doanh nghiệp
mới và đảm nhận vị trí lãnh đạo, điều
hành như giám đốc doanh nghiệp.

5. Ngành Kinh doanh thương mại:

- Có khả năng làm việc với vai trò là

chuyên viên kinh doanh thương mại tham
gia tổ chức và điều hành hoạt động kinh
doanh thương mại của doanh nghiệp. Tùy
khả năng phát triển của bản thân, trong
tương lai người học có thể vươn lên tự tổ
chức hoạt động kinh doanh của một
doanh nghiệp hoặc đảm nhiệm một chức
trách chuyên môn ở các cơ quan quản lý
Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh
thương mại. Cụ thể:

- Có khả năng đảm nhận các vị trí công
tác trong doanh nghiệp thương mại như:
chuyên viên phòng kinh doanh, chuyên
viên marketing... Tùy khả năng phấn đấu
của bản thân có thể vươn lên đảm nhận
các vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp
kinh doanh thương mại như: Trưởng/ phó
phòng kinh doanh, giám đốc marketing...

- Có thể tham gia làm công tác giảng dạy
tại các cơ sở đào tạo có chuyên ngành

tương ứng.

- Tùy mức độ phát triển của bản thân có
khả năng tham gia thành lập công ty,
doanh nghiệp mới chuyên về hoạt động
kinh doanh thương mại quốc tế hoặc nội
địa.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

Lê Duy Lai


