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STT

Hệ đào tạo chính quy
Cao đẳng

Nội dung

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có văn
bằng tương đương.

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,....)

Đầy đủ phục vụ giảng dạy và học tập

III

Đội ngũ giảng viên

01: Tiến sĩ, 7: Thạc sĩ, 6: đại học
 Đi thực tập.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học  Tổ chức cho sinh viên tham gia các buổi gặp gỡ giao
lưu cơ hội nghề nghiệp, định hướng công việc trong
tập, sinh hoạt cho người
tương lai.
học
 Tổ chức các cuộc thi, họi thảo ngành kế toán.
 Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, nội quy
cơ quan

V

Yêu cầu về thái độ học  Có lối sống lành mạnh và kỷ luật cao trong công việc
tập của người học
 Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục
vụ cộng đồng.
 Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

VI

 Vận dụng linh hoạt những kiến thức nghiệp vụ
chuyên sâu về lĩnh vực kế toán trong quá trình tác
nghiệp
Mục tiêu kiến thức, kỹ
năng, trình độ ngoại ngữ  Tìm kiếm, phân tích và tổng hợp các dữ liệu thông tin
phục vụ công tác chuyên môn
đạt được
 Làm việc độc lập, làm việc hiệu quả theo nhóm
 Viết báo cáo, trình bày ý tưởng mạch lạc và thuyết

phục
 Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc đưa ra
các quyết định về quản trị nội bộ.
 Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và
giao tiếp tiếng Anh thông dụng

VII

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

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên hệ cao đẳng ngành kế
toáncó đủ năng lực để được bố trí làm việc trong điều
kiện môi trường nền kinh tế hội nhập, tại các doanh
nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các định
chế tài chính trung gian (ngân hàng thwogn mại, công
ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng, ….)
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2013
Hiệu trưởng
(Đã ký)
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