
NGÀNH KẾ TOÁN 

1. Mục tiêu đào tạo  

Đào tạo sinh viên kế toán có khả năng đảm nhận và giải quyết các công việc kế toán 

ở trình độ đại học, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong điều 

kiện hội nhập. 

2. Chương trình đào tạo  

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Số tín chỉ: 130 tín chỉ 

3. Nhu cầu lao động kế toán 

Nhu cầu lao động kế toán hiện nay rất lớn. Hàng năm trên cả nước có hàng chục 

ngàn doanh nghiệp mới thành lập thu hút thêm vài chục ngàn nhân viên kế toán mới. 

Trong điều kiện mở cửa và hội nhập, các nhà đầu tư nước ngoài đến tại Việt Nam ngày càng 

nhiều sẽ cần nhiều đến các nhân viên kế toán người Việt được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc 

tế. 

4. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp 

Các sinh viên ngành kế toán trường đại học Thủy Lợi có thể làm nhân viên kế toán 

cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đơn vị HCSN. 

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán trường đại học Thủy Lợi có thể làm 

được các công việc sau: 

Nhân viên tư vấn kế toán, thuế và tài chính trong các công ty tư vấn thuế. 

Nhân viên kiểm toán trong các công ty kiểm toán,  

Chuyên gia phân tích báo cáo tài chính, chuyên viên phân tích tín dụng trong các 

ngân hàng, các tổ chức tín dụng, 

Chuyên viên tư vấn, môi giới đầu tư chứng khoán trong các công ty chứng khoán, 

v.v…  

5. Điểm mạnh của Ngành đào tạo kế toán tại Trường ĐH Thủy Lợi 

Đào tạo nhân viên kế toán theo tiêu chuẩn quốc tế đã được kiểm định. Chương trình 

đào tạo hiện đại, bám sát chương trình đào tạo kế toán của các Hội nghề nghiệp kế toán và 

các trường đại học lớn trên thế giới. Nội dung đào tạo theo giáo trình của các trường đại học 

nước ngoài. Chú trọng thực hành và ứng dụng thực tế tại Việt Nam. 

6. Cơ hội du học 



Học ngành kế toán trường đại học Thủy Lợi, sinh viên có nhiều cơ hội được du học 

tại các trường đại học có quan hệ hợp tác với trường tại Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản và Hàn 

Quốc. 

7. Thông tin chi tiết hoặc tư vấn trực tiếp: 

Email: bm_ketoan@tlu.edu.vn 

ĐT: 0936.811.916 

PGS. TS. Nghiêm Văn Lợi, Trưởng Bộ môn 

 


