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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Tên chương trình: Cử nhân Kinh tế 
Trình độ đào tạo:  Đại học 

    Loại hình đào tạo: Văn bằng 2 Chính quy 
Ngành đào tạo: Kế toán 
Mã ngành:  52340301 
Chuyên ngành: Kế toán công    

     
(Ban hành tại Quyết định số: 3783/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ngày 02/12/2014 

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 
   
1. Mục tiêu đào tạo: đào tạo cử nhân kế toán có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe 

tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, qui trình 
công nghệ kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh; có khả năng hoạch định chính sách kế 
toán, kiểm toán. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng 
kế toán kiểm toán tại các Bộ, ngành và các cơ quan nhà nước khác. 

2. Thời gian đào tạo: 2,5 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp 
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 80 tín chỉ kể cả 2 môn thi đầu vào Kinh tế vi mô I và 

Quản trị học. 
4. Đối tượng tuyển sinh: người có văn bằng tốt nghiệp Đại học chính quy 
5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
6. Thangđiểm: 10 
7. Nội dung chương trình đào tạo:  

 

STT Tên học phần 
Số 

tínchỉ 
Khoa/ban 

Điều kiện 
Tiên quyết 

 Kiến thức đại cương và cơ sở khối ngành 28   

1 Kinh tế vi mô I 3 KT  

2 Quản trị học 3 QTKD  

3 Toán cao cấp 4 T-TK  

4 Kinh tế vĩ mô I 3 KT  

5 Nguyên lý kế toán 3 KT-KT  

6 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 TCC  

7 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 T-TK  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 



2 
 

8 Kinh tế quốc tế 2 KT  

9 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-
Lênin (nâng cao) 

2 LLCT  

10 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 
VN (nâng cao) 

2 LLCT  

 Kiến thức ngành, chuyên ngành 36   

11 Kế toán tài chính  4 KT-KT  

12 Hệ thống thông tin kế toán  3 KT-KT  

13 Kiểm toán 2 KT-KT  

14 Thuế 3 TCC  

15 Tài chính công 3 TCC  

16 Kế toán khu vực công 1 3 KT-KT  

17 Kế toán khu vực công 2 3 KT-KT  

18 Kế toán quản trị khu vực công 3 KT-KT  

19 Phân tích báo cáo tài chính khu vực công 3 KT-KT  

20 Kiểm toán nhà nước 3 KT-KT  

21 Luật ngân sách nhà nước 3 KT-KT  

22 Kế toán công quốc tế 3 KT-KT  

 Học phần tự chọn 6   

23 

Kế toán quốc tế 

3 

KT-KT 
Chọn 2 trong 3: 

3x2=6 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương NH 

Quản trị tài chính TC 

 Thực tập và tốt nghiệp 10   

 Tổng cộng 80   
 
Ghi chú: Thi Tiếng Anh đầu ra (theo chuẩn đầu ra của trường). Sinh viên tốt nghiệp trường 
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được miễn thi đâu vào và miễn học kỳ 1 (các học phần từ 01 
đến 08). 
 
 

 


