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Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn
định cao trong thị trường lao động, có vai trò quan
trọng không thể thiếu trong bất kỳ một cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp nào, trong bất kỳ giai đoạn nào
của nền kinh tế.
Học kế toán tại Trường Đại học Hải Dương, người học
được trang bị một cách toàn diện cả lý thuyết và thực
tiễn nghề nghiệp, là tiền đề quan trọng cho việc thực
hành nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Đội ngũ giảng viên
Trình độ chuyên môn
• Đội ngũ giảng viên của Khoa Kế toán có trình độ chuyên
môn cao:
• Trên 80% cán bộ, giảng viên cơ hữu đạt trình độ PGS,
TS, ThS;
• Có chứng chỉ Kế toán trưởng, Bộ Tài chính;
• Hội viên hội Kế toán tỉnh Hải Dương.
Kinh nghiệm thực tế
• Kỹ năng sư phạm tốt;
• Có lòng nhiệt huyết và trách nhiệm cao;
• Nhiều kinh nghiệm thực tiễn: Làm kế toán trưởng, tư
vấn chính sách thuế cho các doanh nghiệp;
• Nhiều giảng viên là những giảng viên cao cấp, giảng viên
chính và đạt giải cao trong các kỳ thi dạy giỏi toàn quốc.1

Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm
sau khi tốt nghiệp:
- Có khả năng đảm nhận những công việc chuyên
môn như: Kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế… tại
các doanh nghiệp; Kiểm toán nhà nước; các công
ty kiểm toán; các tổ chức tài chính - tín dụng; các
cơ quan quản lý nhà nước; các đơn vị sự nghiệp
từ Trung ương đến địa phương.
- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên
cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các
cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên
cứu.

