Chuyên ngành Kế toán tài chính (Financial Accounting)
Giới thiệu chung:

Đào tạo cử nhân nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, có kiến thức
chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, nắm chắc quy trình hạch toán các
nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức công tác kế toán; nắm được các kiến thức cơ bản
về thuế, tài chính doanh nghiệp; am hiểu chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
Với chương trình đạo tạo tiên tiến, luôn cập nhật những kiến thức mới nhất trong quá
trình giảng dạy bới những giảng viên uy tín, giỏi chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm,
sinh viên sẽ được lĩnh hội tri thức hiện đại, bên cạnh đó còn được tiếp xúc thực tế với
các doanh nghiệp trong ngành,được lắng nghe và chia sẻ với các nhà lãnh đạo về những
cơ hội nghề nghiệp, kinh nghiệm việc làm và những mối quan tâm của mình.
Môi trường năng động đào tạo theo hướng ứng ụng cao, trường đã, đang và sẽ đổi mới
cơ sở vật chất không ngừng nhằm tạo điều kiện học tật tốt nhất cho sinh viên như hệ
thống wifi, thư viện, ký túc xá, phòng lab… đầy đủ và hiện đại. Ngoài ra, mỗi năm
trường đều dành danh ngân quỹ lớn giúp cho sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu
khoa học và học bổng khuyến tài khuyến học nhằm động viên các em tích cực học tập
và nghiên cứu hiều hơn, giúp nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu nhà tuyển
dụng.
Cơ hội nghề nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như:

- Đối với khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: Nhân viên, chuyên viên các phòng
(ban) kế toán tài chính lẫn quản trị, ban kiểm soát tại các tập đoàn kinh tế, các công ty
con, các doanh nghiệp độc lập thuộc mọi thành phần kinh tế.
- Đối với khu vực quản lý nhà nước: Cán bộ, nhân viên, chuyên viên tại Bộ Tài chính,
Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính doanh
nghiệp, Cục và các Chi cục thuế, Kho Bạc nhà nước, các ngân hàng nhà nước, các Vụ
Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách tài chính,...
- Đối với các doanh nghiệp tài chính như Ngân hàng, công ty Bảo hiểm, công ty chứng
khoán, Quỹ đầu tư, Công ty tài chính: Chuyên viên thẩm định dự án, chuyên viên tín
dụng, thanh toán quốc tế và triển khai các dịch vụ tài chính ở các ngân hàng; chuyên
viên ở các công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư; các nhà môi giới trên thị trường chứng
khoán; chuyên gia tư vấn tài chính ở các công ty chứng khoán, công ty kiểm
toán…
- 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.

