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KẾ TOÁN
Kế toán là một nghề phổ biến và có tính
ổn định cao trong thị trường lao động, là
công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu không thể

thiếu trong bất kỳ một doanh nghiệp, cơ
quan, tổ chức…, trong bất kỳ giai đoạn nào
của nền kinh tế.
Sinh viên được học tập trong môi
trường giáo dục chuyên nghiệp, với chương
trình đào tạo tiên tiến được thiết kế theo
định hướng ứng dụng, chú trọng thực hành,
trên 70% thời lượng dành cho khối kiến thức
chuyên môn giúp sinh viên ra trường đáp
ứng tốt nhu cầu xã hội. Đặc biệt chương

trình đào tạo được thiết kế theo hướng mở
giúp sinh viên có thể phát triển sang ngành
khác hoặc học lên thạc sĩ, tiến sĩ,…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN
Đào tạo cử nhân ngành Kế toán có:
- Kiến thức:
Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh
doanh, tài chính - ngân hàng, quy trình công nghệ kế toán cũng như những
kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động kế toán,
tài chính như kế toán nâng cao, hệ thống thuế, hệ thống thông tin kế toán,
kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN
Đào tạo cử nhân ngành Kế toán có:
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng lập, phân loại, tổng hợp chứng từ
kế toán; ghi sổ kế toán; lập các báo cáo kế toán
tài chính, báo cáo kế toán quản trị trong các
doanh nghiệp; các đơn vị hành chính, sự nghiệp;
+ Kỹ năng thực hành phần mềm kế toán
doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp;
+ Kỹ năng phân tích, so sánh và xử lý một
cách độc lập vấn đề tài chính, kế toán;
+ Kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp;
+ Kỹ năng tham mưu cho lãnh đạo doanh
nghiệp về lĩnh vực kế toán và tham gia xây
dựng mô hình chung về tổ chức hạch toán ở
doanh nghiệp;
+ Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần
mềm văn phòng thông dụng và khai thác thông
tin trên internet;
+ Kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng giao
tiếp, thuyết trình; kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN
Đào tạo cử nhân ngành Kế toán có:
- Thái độ:
+ Có đạo đức nghề nghiệp (tuân thủ
các quy tắc kế toán, quy định của doanh
nghiệp, luật của Nhà nước), trung thực;
+ Có trách nhiệm nghề nghiệp, tinh
thần cầu thị, tự học, chủ động sáng tạo;
+ Có ý thức và năng lực hợp tác trong
việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Khi tốt nghiệp, với kiến thức sâu
rộng về kế toán tài chính, sinh viên có
thể linh hoạt, sáng tạo chủ động thích
ứng với hầu hết các lĩnh vực của thị
trường lao động:
- Doanh nghiệp: có thể làm việc tại
Ban tài chính tại các Tập đoàn kinh tế,
Tổng công ty; phòng Tài chính - Kế toán
tại các công ty, các doanh nghiệp thuộc
mọi thành phần kinh tế;
- Tổ chức Tài chính - Ngân hàng,
Công ty Chứng khoán, Công ty Tài
chính: có thể làm việc tại các vị trí
chuyên viên, chuyên gia tư vấn, kế toán
viên, kiểm toán viên…

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Trở thành kế toán trưởng doanh
nghiệp sau thời gian tích lũy kinh nghiệm;
- Có khả năng làm công tác giảng dạy,
nghiên cứu khoa học tại các Trường;
- Chuyên viên tại các Viện, Bộ, Cơ quan
quản lý Nhà nước.

Với cơ hội việc làm rộng mở, đội ngũ giảng viên yêu nghề, giầu kinh
nghiệm thực tế, Khoa Kế toán - Tài chính Trường Đại học Hải Dương là
địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh, sinh viên lựa chọn theo học

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
- Đạt chuẩn về chuyên môn, 100% cán bộ, giảng viên đạt trình
độ Thạc sĩ trở lên;
- Kỹ năng sư phạm tốt, yêu nghề, hết lòng vì người học;
- Có lòng nhiệt huyết, trách nhiệm cao trong công việc;
- Hội viên hội Kế toán tỉnh Hải Dương;
- Nhiều kinh nghiệm thực tiễn: Làm kế toán trưởng, tư vấn chính
sách thuế cho 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.

