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Một buổi học chuyên môn
Một buổi đi làm

Một buổi học chuyên môn
Một buổi đi làm

Học các kỹ năng nghề 
để làm việc sau 6 tháng

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3

Một buổi học chuyên môn
Một buổi đi làm

Một buổi học chuyên môn
Một buổi đi làm

Học kỳ 6

Làm việc, thực tập
thực tế ở doanh nghiệp

     Các doanh nghiệp do nhiều người sở hữu vốn cần sự minh bạch trong việc phản ánh tình hình hoạt động 
kinh doanh qua các Báo cáo tài chính. Vì vậy, kiểm toán không chỉ là công cụ quản lý kinh tế - tài chính thuần 
túy, mà đã trở thành một lĩnh vực dịch vụ, một nghề nghiệp được thừa nhận trong nền kinh tế thị trường.
     Kiểm toán là công việc xác minh, kiểm tra lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp đã hạch toán 
đúng theo các chuẩn mực đã được đề ra chưa? Việc xử lý và lập các báo cáo có phù hợp các quy định về kế 
toán, luật pháp hay không? Qua quá trình xác minh, kiểm tra, đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Người 
kiểm toán (Công ty kiểm toán) sẽ phát hành báo cáo về tình hình hạch toán và báo cáo tài chính để các Nhà 
đầu tư, Chủ sở hữu, Cơ quan nhà nước… có cơ sở để ra các quyết định

Công ty kiểm toán Nhà nước, công ty kiểm toán độc lập;
Công ty tư vấn tài chính kế toán, kiểm toán và thuế;
Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty tư nhân và doanh nghiệp khác;
Các trường học, trung tâm giáo dục…

1 GIỚI THIỆU

6 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3 HỌC NGÀNH KIỂM TOÁN RA TRƯỜNG LÀM VIỆC Ở ĐÂU ?

2 HỌC NGÀNH KIỂM TOÁN RA TRƯỜNG LÀM GÌ ?

Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có đủ năng lực để làm:
   Trợ lý kiểm toán viên
   Nhân viên tư vấn tài chính kế toán, kiểm toán và thuế.
   Kế toán viên: Kế toán kho, Kế toán phân xưởng, kế toán đội; Kế toán tiền lương, vật tư, hàng hóa, tài sản, 
chi phí giá thành, tiêu thụ, kế toán công nợ…
  Giảng dạy tại các trường trung cấp, trung tâm có giảng dạy kế toán (Khi học tập bổ sung nghiệp vụ sư 
phạm).

Trong quá trình học:
- Hỗ trợ tìm việc làm thêm trong quá trình học;
- Được hưởng các chế độ trường công lập;
- Được hưởng học bổng và các chế độ miễn giảm 
theo quy định của Nhà nước;
- Được cam kết chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra.

Sau khi tốt nghiệp:
- Được cam kết hỗ trợ giới thiệu việc làm;
- Được học liên thông lên đại học chính quy các 
trường Đại học lớn tại Hà Nội;
- Được hỗ trợ giới thiệu học tập và lao động ở 
nước ngoài.
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BỘ CÔNG THƯƠNG

5 QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC

4 CHUẨN ĐẦU RA VỀ KỸ NĂNG
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘITRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
SINH VIÊN CÓ KỸ NĂNG LÀM VIỆC SAU 6 THÁNG

* Kỹ năng nghề:
- Lập được kế hoạch kiểm toán theo phần hành kiểm toán và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kiểm toán
- Thực hiện được các bước công việc theo quy trình kiểm toán
- Đọc, hiểu và phân tích được báo cáo tài chính của doanh nghiệp
- Làm được kế toán các phần hành ở doanh nghiệp
* Kỹ năng ngoại ngữ:
- Tiếng anh tương đương chuẩn A2 Châu Âu
* Kỹ năng tin học:
- Tương đương chuẩn tin học quốc tế IC3
*Kỹ năng mềm
- Kỹ năng 5s                                                                                      - Kỹ năng văn hóa tổ chức
- Kỹ năng Làm việc nhóm                                                           - Kỹ năng Giao tiếp và thuyết trình

6340310

Admin
Typewriter
Hotline:0916.978.879




