
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 235b/QĐ-CĐKTKT ngày 09 tháng 4 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)

Tên ngành: Kế toán

Mã ngành: 6340301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung
 Người học tốt nghiệp ngành Kế toán có phẩm chất chính trị,  đạo đức nghề
nghiệp, có sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở kỹ năng thực hành về
nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn
kế toán và tổ chức các công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập
nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện
của nền kinh tế thị trường.
1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức
-  Trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện

trong môn học GDTC và GDQPAN, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá
trình học tập, lao động sản xuất. Có khả năng diễn thuyết, giao tiếp và tự tin trong
công việc. Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu
cầu công việc. Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng thông dụng như Word,
Excel, Powerpoint, Internet.

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính -
tiền tệ, kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.

- Có kiến thức chuyên sâu để tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các loại hình
doanh nghiệp, cụ thể là thực hiện chức năng kế toán tài chính: Kế toán các quá trình sản
xuất kinh doanh; kế toán vốn bằng tiền, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố
định, lương, thuế, các khoản thanh toán, giá thành, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh
và phân phối lợi nhuận và lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

-  Vận dụng các văn bản về  kế toán hiện hành (Luật kế toán, Chuẩn mực kế
toán, Chế độ kế toán, Luật Doanh nghiệp…) để tổ chức thực hiện công tác kế toán phù
hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Có kiến thức cơ bản về phân tích tài chính từ đó ứng dụng vào các phần hành
và công việc tài chính tại doanh nghiệp.
1.2.2. Về kỹ năng

- Kỹ năng nhận biết: Kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán. Tổ chức
được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp.

- Kỹ năng sử dụng:



Tổ chức công tác kế toán bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, vận dụng hình thức
kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và cung cấp thông tin
thông qua hệ thống báo cáo kế toán.

- Kỹ năng đánh giá, nhận xét:

 Thực hiện thành thạo toàn bộ công việc kế toán từ lập chứng từ, ghi sổ kế toán
đến lập các báo cáo kế toán và báo cáo thuế.

1.2.3. Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức

tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của

các thành viên trong nhóm.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Đảm nhiệm được các công việc tại các hệ thống các doanh nghiệp với vai trò
là nhân viên kế toán.

- Làm được các công việc tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp
dịch vụ, thương mại với vai trò chuyên viên: tổng hợp, phân tích các chỉ số, tư vấn,
tham mưu cho cấp trên...

- Có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 30

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 78 tín chỉ = 1755 giờ

- Khối lượng các môn học chung: 23 tín chỉ = 510 giờ = 29,1%

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 55 tín chỉ = 1245 giờ = 70,9%

- Khối lượng lý thuyết: 679 giờ = 38,7% 

- Khối lượng Thực hành, thực tập, thí nghiệm, thi, kiểm tra: 1076 giờ = 61,3 %

3. Nội dung chương trình

Mã MH Tên môn học
Số tín

chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng
 số

Trong đó

Lý
thuyết

Thực hành/
thực tập/

thí nghiệm/
bài tập/

thảo luận

Thi/
Kiểm

tra

I Các môn học chung 23 510 204 281 25
C.CTRI.1.431 Chính trị 4 75 45 27 3
C.TINH.1.211 Tin học 2 60 15 42 3
C.GTC1.1.101 Giáo dục thể chất 1 1 30 4 24 2
C.GTC2.1.101 Giáo dục thể chất 2 1 30 2 26 2
C.PHAL.1.211 Pháp luật 2 30 14 15 1
C.TANH.1.422 Tiếng anh 4 90 31 55 4



C.GDAN.1.321 Giáo dục quốc phòng an ninh 3 75 36 36 3
C.TKSV.1.211 Thực hành Kỹ năng soạn thảo VB 2 45 14 29 2
C.TOKT.1.220 Toán kinh tế 2 30 28 0 2
C.TOCC.1.211 Toán cao cấp 2 45 15 27 3

II  Các môn học chuyên môn 49 975 475 451 49
II.1  Môn học cơ sở 14 255 157 84 14

C.KTVM.2.321 Kinh tế vi mô 3 60 29 28 3
C.PLKT.2.220 Pháp luật kinh tế 2 30 28 0 2
C.NLTK.2.211 Nguyên lý thống kê 2 45 15 28 2
C.MARK.2.220 Marketing 2 30 28 0 2
C.TCTT.2.220 Tài chính - tiền tệ 2 30 28 0 2
C.NLKT.2.211 Nguyên lý kế toán 3 60 29 28 3

II.2  Môn học chuyên môn 32 660 289 339 32
C.KTMA.3.321 Kế toán máy 3 60 29 28 3
C.THUE.3.321 Thuế 3 60 29 28 3
C.TCDN.3.321 Tài chính doanh nghiệp 3 60 29 28 3
C.PTDN.3.321 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 60 29 28 3
C.KTC1.3.431 Kế toán tài chính – Phần 1 4 75 43 28 4
C.KTC2.3.431 Kế toán tài chính -  Phần 2 4 75 43 28 4
C.KTC3.3.211 Kế toán tài chính -  Phần 3 2 45 15 28 2
C.KQCP.3.321 Kế toán quản trị chi phí 3 60 29 28 3
C.CMKT.3.211 Chuẩn mực kế toán 2 45 15 28 2

C.TSLT.3.303
Thực hành sổ sách và lập báo cáo tài
chính

3 90 0 87 3

C.TACN.3.220 Tiếng anh chuyên ngành 2 30 28 0 2
II.3  Môn học tự chọn 3 60 29 28 3

C.TKDN.4.321 Thống kê doanh nghiệp 3 60 29 28 3
C.ĐGTS.4.321 Định giá tài sản 3 60 29 28 3

III  Thực tập cuối khóa/Khóa luận TN 6 270 0 270 0
C.TTCK.6.303 Thực tập cuối khóa 3 135 0 135 0
C.KLTN.6.303 Khóa luận tốt nghiệp 3 135 0 135 0

Tổng cộng 78 1755 679 1002 74
4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

ST
T

Môn học Tổng số giờ Thời gian

1 Giáo dục đầu khóa 30 Đầu học kì I

2 Giáo dục đầu năm 15 Đầu học kì I

3 Kỹ năng mềm 45 Học kỳ I hoặc học kỳ II
năm thứ nhất



4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học
4.2.1.Kiểm tra kết thúc môn học:

-  Hình thức kiểm tra hết môn: trắc nghiệm, vấn đáp, viết (tự luận),  thực hành
trên máy vi tính.

- Thời gian kiểm tra:
+ Trắc nghiệm: 60 phút
+ Vấn đáp: 5 phút – 10 phút/người học
+ Tự luận: 

Thời lượng môn học từ 30 giờ đến 60 giờ: 90 phút
Thời lượng môn học trên 60 giờ: 120 phút

+ Thực hành: Chia theo ca, mỗi ca 60 phút
4.2.2. Thi tốt nghiệp: Khóa luận tốt nghiệp.
4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

- Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Kế toán
và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy số tín chỉ của người học
để xét công nhận tốt nghiệp, ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp
theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

4.4. Ghi chú: 
Đối với lưu học sinh sẽ học thêm môn học: Tiếng việt đại cương (TS: 75 giờ,

LT: 24,  TH/TL/BT:  45,  KT:6)  và  Tiếng  việt  chuyên  ngành  (TS:  45  giờ,  LT:  15,
TH/TL/BT: 28, KT: 2)


