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CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 
(dành cho đối tƣợng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp) 

(Ban hành tại Quyết định số: 1819/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ngày 02/6/2014 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) 

      

I. Thời gian đào tạo: 1,5 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp  

II. Đối tƣợng tuyển sinh: những người đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở 

bậc Đại học 

III. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

IV. Thang điểm: 10 

V. Nội dung chƣơng trình đào tạo:  

Tên chƣơng trình:  Cử nhân Kinh tế 

Trình độ đào tạo:  Đại học 

Loại hình đào tạo: Liên thông từ Cao đẳng chuyên nghiệp 

Ngành đào tạo: Kế toán 

Mã ngành:  52340301 

 

Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: đào tạo ra những Cử nhân Kinh tế có năng lực 

chuyên môn tốt, có tính năng động sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược, biết điều hành quản lý 

và giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh, thích ứng và biết kinh doanh có hiệu quả trong 

lĩnh vực tài chính tiền tệ, thực hiện và quản lý hoạt động tài chính, kế toán ở tầm vi mô và 

vĩ mô. Sinh viên chuyên ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở hầu hết các 

đơn vị và tổ chức trong xã hội như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các cơ 

quan tài chính, cục thuế, kho bạc, ngân hàng, các công ty bảo hiểm, công ty kiểm toán, 

viện nghiên cứu kinh tế - tài chính, các trường đại học. 

 

STT Tên học phần Số ĐVHT 

1 Nguyên lý kế toán 3 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (NC) 3 

3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC) 3 

4 Thuế 3 

5 Kế toán tài chính I 6 

6 Kế toán tài chính II 4 

7 Kế toán chi phí 4 

8 Kế toán quản trị 4 

9 Kế toán Mỹ 3 

10 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 

11 Hệ thống thông tin kế toán 4 
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12 Kiểm toán  4 

13 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 

14 Thực tập và tốt nghiệp 15 

 Tổng cộng 62 

 

 

 

 

 

 

 

 


