CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƢỢNG CAO
CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN
(ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/01/2017)

1. Tên Chƣơng trình đào tạo
a. Tên tiếng Việt: Kiểm toán
b. Tên tiếng Anh: Auditing
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức:
a. Kiến thức cơ bản:
Trang bị cho cử nhân Kiểm toán các kiến thức toàn diện, hiện đại về kiểm toán, kế toán và
tài chính, cụ thể là các kiến thức về kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán
liên kết trong các tổ chức kiểm toán khác nhau như kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước,
kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, cử nhân Kiểm toán Chất lượng cao còn được trang bị các kiến
thức nền tảng bao gồm kiểm soát quản lý, kế toán tài chính, kế toán quán trị, tài chính
doanh nghiệp, tài chính công, dự án đầu tư...
b. Kiến thức chuyên sâu:
- Kiến thức về nguyên lý kế toán, chuẩn mực kế toán, kế toán tài chính, quản trị tài chính,
kiểm toán Báo cáo tài chính
- Kiến thức về hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm toán hoạt động
- Kiến thức về kiểm soát quản lý (nhằm phục vụ việc tư vấn cho đơn vị được kiểm toán)
- Kiến thức về chọn mẫu kiểm toán
- Kiến thức về rủi ro, khả năng phân tích và nhận diện rủi ro của doanh nghiệp nói chung và
rủi ro về sai lệch thông tin trong Báo cáo tài chính nói riêng
4. Yêu cầu về kỹ năng:
a. Kỹ năng cứng
- Kỹ năng chuyên môn
Cử nhân Chương trình CLC Kiểm toán có sự nhuần nhuyễn các kỹ năng cần thiết
của nghề kiểm toán (khả năng chủ trì và làm việc theo nhóm, khả năng giao tiếp, thuyết
trình, dẫn dắt, tác phong chuyên nghiệp, khả năng hội nhập trong môi trường đa văn hoá…)
Các kỹ năng này sẽ hữu ích và giúp cử nhân Kiểm toán CLC khả năng cạnh tranh tốt và
phát huy kiến thức chuyên môn trong môi trường hội nhập quốc tế và đa văn hoá của nghề
kiểm toán.
Năng lực thực hành nghề nghiệp
Cử nhân Chương trình CLC Kiểm toán không chỉ có sự am hiểu tốt các vấn đề chuyên môn
hiện đại về kiểm toán và kế toán mà còn có hiểu biết về các qui định pháp lý có liên quan
(như qui định về đạo đức nghề nghiệp, luật kiểm toán). Cử nhân Chương trình Kiểm toán
CLC còn có tư duy logic và khả năng nhìn nhận hoạt động kiểm toán trong xu thế “động”
của thực tiễn quản lý để từ đó có quan điểm vận động tích cực theo xu thế khách quan của
thực tế cạnh tranh không ngừng gia tăng (cụ thể là hiểu biết về rủi ro và thực hiện kiểm toán
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theo cách tiếp cận định hướng theo rủi ro). Tư duy logic trong bối cảnh thực tế tiến triển
không ngừng sẽ giúp cử nhân Kiểm toán CLC có khả năng thích nghi tốt và phát triển nghề
nghiệp lâu dài trong môi trường hội nhập ở Việt Nam cũng như môi trường nước ngoài.
- Kỹ năng xử lý tình huống Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc nhạy bén và hiệu quả
- Kỹ năng giải quyết vấn đề Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học
4.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Trình bày một cách rõ ràng, tự tin và thuyết phục các
chủ đề về kinh tế xã hội.
+ Thành thạo trong soạn thảo và truyền tin các văn bản tài liệu chuyên môn;
+ Thành thạo trong thuyết trình các vấn đề chuyên môn;
+ Trình bày một cách rõ ràng, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế - xã hội
+ Kỹ năng giao tiếp hàng ngày thân thiện hòa đồng.
- Kỹ năng làm việc theo nhóm:
+ Có kỹ năng tốt trong phối hợp với các thành viên trong nhóm;
+ Có khả năng phân công công việc và điều hành nhóm
- Kỹ năng làm việc độc lập: Khả năng tự học, và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn
thảo các văn bản kinh tế.
- Kỹ năng tư duy logic: kỹ năng nhìn nhận và phân tích các vấn đề trong mối quan hệ nhân
quả. Kỹ năng này giúp nhận diện các rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro kiểm toán dự
kiến để tiến hành khoanh vùng và thực hiện kiểm toán.
- Các kỹ năng mềm khác:
+ Kỹ năng xây dựng các mối quan hệ
+ Kỹ năng quản lý thời gian và tự đào tạo, bồi dưỡng
+ Kỹ năng lãnh đạo:
+ Kỹ năng sáng tạo
- Khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ,...
+ Về ngoại ngữ:
Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương cấp độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc
tương đương theo quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Chất
lượng cao.
Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Kiểm toán Chất lượng cao còn có khả năng đọc và hiểu
các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh, soạn thảo các văn bản thuộc chuyên ngành đào
tạo bằng tiếng Anh, có khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin
và giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc.
+ Về tin học:
Theo quy định chuẩn đầu ra về tin học của Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ngoài ra, cử
nhân chuyên ngành Kiểm toán Chất lượng cao còn có kỹ năng tham gia quá trình phát triển
các hệ thống thông tin hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình với tư
cách người sử dụng, sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi
trường Internet.
5. Yêu cầu về thái độ
- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân
2

-

-

+ Phẩm chất đạo đức, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật.
+ Tham gia vào các công tác xã hội và đoàn thể.
+ Nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao.
+ Hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.
Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ
+ Theo các tiêu chuẩn của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán được Bộ Tài Chính
ban hành năm 2015.
+ Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, sãn sàng làm
việc trong môi trường áp lực cao.
+ Có ý thức nghiêm túc chấp hành đạo đức nghề nghiệp kiểm toán (giữ bí mật thông tin đơn
vị được kiểm toán, trung thực, độc lập, khách quan, cư xử đúng mực).
+ Có ý thức hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị được giao.
+ Tư cách đạo đức và tác phong làm việc công nghiệp, năng động
+ Khả năng thích ứng trong môi trường nghề nghiệp mang tính cạnh tranh và quốc tế.
Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc
+ Có ý thức cầu tiến, tự rèn luyện và nâng cao năng lực chuyên môn.
+ Có tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.
6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Cử nhân ngành Kế toán có thể làm việc tại :
- Doanh nghiệp kiểm toán ở nước ngoài.
- Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam.
- Kiểm toán nội bộ của các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính nước ngoài.
- Kiểm toán nội bộ của các tập đoàn.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Cử nhân ngành Kiểm toán Chất lượng cao:
- Có cơ hội đạt được được các chứng chỉ nghề trong nước và quốc tế về kế toán và kiểm
toán.
- Có khả năng hoà nhập và thích ứng cao với môi trường công tác, có khả năng tự cập nhật
những quy định mới và kiến thức mới trong lĩnh vực công tác.
- Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc đào tạo cao hơn trong và ngoài nước hoặc các chương
trình liên kết với nước ngoài.
- Có khả năng nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học thuộc lĩnh vực
kế toán kiểm toán.
8. Các chƣơng trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo
- Chuẩn đầu ra chương trình ngành Kế toán của Đại học Long Beach, California, USA;
- Chuẩn đầu ra chương trình Kiểm toán của Đại học Adger, Na Uy
- Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các lĩnh vực về Kế toán và Tài chính Đại học
Australia.
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