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Nội dung

Bậc trung cấp chuyên nghiệp, hệ chính quy

-Tuyển sinh trong cả nước;
- Đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: xét tuyển 2 môn
Điều kiện tuyển sinh Văn, Toán (lớp 12), đào tạo 2 năm, 4 học kỳ;
- Đối tượng tốt nghiệp THCS: xét tuyển 2 môn Văn, Toán (lớp 9),
đào tạo 3,5 năm (7 học kỳ).
Chương trình đào
Chương trình đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số: 54a/QĐTCQV ngày 4 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Trung
tạo mà cơ sở giáo
cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt.
dục thực hiện
- HSSV phải chấp hành các quy chế, quy định hiện hành của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban và nội quy Nhà trường;

III

Yêu cầu thái độ học
tập của học sinh

- Có ý thức trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn,
có ý thức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có lối sống lành
mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá
của dân tộc;
- Có phương pháp làm việc khoa học, có khả năng giải quyết các
vấn đề đặt ra trong thực tiễn công việc, đúc rút được những kinh
nghiệm thiết thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo,
linh hoạt cao;
- Có ý thức học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ,
đáp ứng yêu cầu công việc.
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Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của học sinh ở
cơ sở giáo dục

Trường thiết lập mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp, phòng
LĐ-TB&XH các huyện nhằm phát triển đào tạo và giới thiệu việc
làm cho HSSV;
Trường có KTX cho HSSV ở xa, có sân bóng đá có nhân tạo cho
HSSV rèn luyện sức khỏe;
Trường có hệ thống internet phủ sóng wifi toàn trường để HSSV
có để kiện học tập, nghiên cứu.
Trường có khu giảng đường, phòng học lý thuyết và phòng thực
hành được trang bị các thiết bị đảm bảo cho HSSV có điều kiện
học tập và nghiên cứu hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu và chất
lượng đào tạo;

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
Trường đã thiết lập mối quan hệ lâu dài với nhiều công ty, doanh
học sinh
nghiệp tại địa phương để sinh viên có thể thực tập, thực tế đầy đủ
các nghiệp vụ trong công tác kế toán.
Đội ngũ giáo viên và
cán bộ quản lý,

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong sư phạm lành mạnh; Có
trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp, không ngừng học tập, rèn

luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. Nhiệt tình trong giảng
dạy, tâm huyết với nghề. Áp dụng phương pháp quản lý chặt chẽ
lý của cơ sở giáo dục
đến từng HSSV.
phương pháp quản

- Đội ngũ giáo viên mời giảng của Trường là những người có
chuyên môn giỏi đang công tác tại các trường ĐH, CĐ và những
nhà quản lý các doanh nghiệp.
1. Mục tiêu kiến thức:
- Hiểu được kiến thức chung về các môn lý luận chính trị, giáo
dục thể chất, giáo dục quốc phòng...
- Hiểu cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh như kinh tế vĩ mô,
kinh tế vi mô, marketing...
- Nắm bắt chuyên sâu về công tác kế toán tài chính nhằm vận
dụng để thực hiện các phần hành kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Nắm kiến thức về luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế
toán hiện hành.
VII

Mục tiêu, kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được

2. Mục tiêu về kỹ năng:
- Thực hiện thành thạo các công việc kế toán: lập chứng từ, ghi sổ
kế toán, lập báo cáo tài chính.
- Biết cách tổ chức, điều hành tốt 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; có kỹ năng quản trị tài chính doanh
nghiệp.
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm có hiệu
quả, thành thạo một số kỹ năng mềm trong công sở.
3. Trình độ ngoại ngữ:
Đạt chuẩn kiến thức Tiếng Anh đạt trình độ A trở lên.
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Vị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp theo
các khóa học

IX

Khả năng học tập
tiếp tục của học sinh

- Nhân viên kế toán, kế toán tổng hợp, nhân viên kinh doanh
trong doanh nghiệp, các ngân hàng, hợp tác xã và các tổ chức
kinh tế xã hội khác.
- Có khả năng đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng trong doanh
nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.
- Có khả năng phát triển chuyên môn và thích ứng với sự phát
triển của khoa học, kỹ thuật, tình hình sản xuất kinh doanh trong
thời kỳ hội nhập.
- Có thể tiếp tục học liên thông lên các trình độ Cao đẳng và Đại
học cùng ngành.

Đức Trọng, ngày 12 tháng 8 năm 2014
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