
TRU'O'NG DAI HOC CONG NGHIP HA NQI CONG HOA XA HOT  CHTIJ NGH!A VIT NAM 

KHOA KE TOAN-KIEM TOAN Dôc lap — Ttr do — Hanh phñc  

CHIEN LUC PHAT TRIEN KHOA KE TOAN-KIEM TOAN 

GIAI DOAN 2015 — 2020 

Khoa K toán — Kim toán &rc thành 1p du nAm 2010, Trên Co so' tách 

to' khoa Kinh t. Vó'i rniic tiêu ttp trung vào phát trin dào to và nghiên c&u 

khoa hc trong linh virc k toán — kim toán. 

Nm trong chin 1uçc phát trin chung cüa Nba truO'ng, các djnh hithng 

phát triên cho' yu cüa Khoa K toán — Kiêrn toán giai dotn 2015 -2020. 

1. Tam nhIn - Sü' mng — Chin Iu'qc phát triên 

1.1. Tam nlil,i 

Tro' thânh rnt trung tam nghiên ciru và dào to nguOn nhân 1c hang dâu 

trong 1mb virc Kê toán, kim toán cüa Vit Nam, ngang tam vo'i các tnro'ng Di 

h9c uy tin trong nuo'c theo djnh huo'ng üng dyng. 

1.2. Sá' nizng 

Cung cap ngun nhân hrc có trInb d chuyên mon cao, dy dO k' näng 

ngh nghip d thirc hin duçc cong tác nghip v, quán 1 kinh doanh, tu vn, 

nghiên c1ru khoa h9c và chuyn giao cong ngh trong linh virc k toán, kim 

toán. 

1.3. Chiln 1w9'cplzál triên 

Trên co so' chin 1uc phát trin cOa TruO'ng Dti h9c Cong nghip Ha 

Ni, Khoa K toán-Kim toán, xây dirng chin luçic cit th nhu sau: 

- Dy và h9c theo phuong pháp tich circ; 

- Phát trin chu'ong trInh dào tio tip cn theo tiêu chun quc gia, tiên tó'i 

theo chun quc t theo hu'Ong ngh nghip 

- Dánh giá và phát trin các hot dng dào tto tip cn theo tiêu chun 

quc gia, tin tó'i theo chun quc t; 

- Chun hóa giáo trInh giâng day; 

- Không ngo'ng nâng cao näng 1irc giãng viên và can b quãn 1; 

- Xây dirng mOi truo'ng h9c tap, giàng dy và NCKH t& cho giáng viên và 

sinh viên; 
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- Dy rnnh hot dng NCKH theo huó'ng 1rng diing thirc tin san xuât; 

- Gn kt hoat  dng dào to vi thirc t san xut ti doanh nghip; 

- Dy mtnh tham gia các th chüc ngh nghip trong nu'Oc nhu' VACPA và 

t chirc ngh nghip Quc th nhu ACCA, ICAEW; 

Tang cuèng i'rng ditng CNTT trong hott dng giãng dty, nâng dan t 1 

h9c phn t chtrc dy kt hcip, giâng trlrc tuyn. 

2. Phu'ong huóng, nhim viii 

2.1. D5i ngü nhân Iic 

- Trên co s thirc t và nhu câu phát triên cüa Nba tru'ô'ng, Khoa Ké toán - 

Kim toán cn có k hoch dào tio, bi dung, xây drng duçic rnt di ngü can 

bt quán 1 vâ giáng day, có ban linh chInh trj vüng yang, phtrn cht do dirc 

trong sang, có trInh do chuyên môn, nghip vii giöi, có khã näng hoàn thành tot 

cong vic, dáp lung miic tiêu phát trin cüa Khoa vâ Nhà Trrnmg. 

- Khoa Kê toán - Kirn toán can chü tr9ng nâng cao trInh d chuyên mOn, 

nghip viii, nãng [crc giâng day, nghiên ciuu khoa h9c cüa di ngü can b giãng 

dy nhm dáp lurng yêu cu nhim vii cüa Nba Triiàrng trong giai dotn mdi, cii 

th. 

- Dn närn 2020 Giáng viên giáng dy dai  h9c vâ sau dti h9c có 95% trInh 

do thac Si; 25%-30% có trInh do tin Si; 2%-5% có hoc ham PGS; 20%-30% 

giâng viên có khá näng giâng dty chuyên mon và giao tiêp bang tiêng Anh. 

2.2. Cong tác dào 410 

- Thrc hin vic nâng cao chat 1ucing dào to dôi vri tat cà các 1oi hInh 

dào to cüa khoa, dtc bit cn tp trung và quan tam nhiu dn chit lu'gng dào 

tto Y các trung tam xa tru'Yng; 

- Rà soát và hoàn chinh chuong trInh dào t?o  di h9c theo h9c ch tin chi 

theo hithng lien thông, chuyn di giüa các co s& dào tto, các chuyên ngành dào 

tao. Tip tlic nghiên cluru và d ngh m các chuyên ngânh dào tto rnó'i dáp lurng 

yêu cu xã hi, phü hçip vói diu kin và ngun 1irc cüa khoa. 

- Xây dirng và cong b chutn du ra cho 100% các chuyên ngành dào tio 

dai hçc và sau dai  h9c. Trên ca sà d, thit k chuong trInh dào to các ngânh 

theo hung 1y ngu'?ii h9c lam trung tam cüa qua trInh dào tto. 

- Tang cuOng hon nüa vic thit 1p mi quan h vi các trung kinh t 

trong vic giâng day, nghiên cluru khoa h9c, trao di can b giâng day, tto diu 

kin cho sinh viên có th giao lu'u vói sinh viên i các tru'ông btn. 
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- Tip tçic mi rng i1rng ding cong ngh thông tin trong quân 1 cong tác 

dào tio, hoân chinh vâ trin khai üng diving tiêu chun ISO, kim djnh chuang 

trInh dào to trong các quy trInh quân 12 cüa Khoa. 

- Trong giai dotn 20 15-2020 duçc phép dào to tiên s ngành ké toán. 

- DM mOi phuo'ng pháp dào tto theo hurng phát trin các k nãng ngh 

nghip ngay trong qua trInh dào tto. Sinh viên duçc khuyn khIch tr nghiên 

ciru, lam viêc theo nhóm, k5 nàng mm, trao dM kin d có th phát huy hiu 

qua cong vic ngay khi ra tnthng. 

- Phát trin h thng h9c 1iu cho các h dào tto vói m1ic tiêu cung cap 

dy dü ngun tài nguyen h9c tp cho sinh viên có th tir h9c ben cnh vic h9c 

tp t?i  lap 

2.3. Cong tác nghiên cáu khoa h9c 

- Xây dirng chin luçc nghiên cü'u khoa h9c cong ngh cüa khoa giai 

dotn 2015-2020, xây drng mt s nhim vi KHCN xutt phát tr nhu câu phát 

trin kinh t - xã hôi, uu tiên các nhim vi gop phn nan cao chit lung dào to 

Dai hoc và sau Dai hoc. 

- HInh thành các nhóm nghiên cüu chuyên sâu các máng dé tài khoa h9c, 

tham gia du thu và thrc hin t& các d tài cp b, cp nhà nuc 

- Du'a tiêu chI hott dng nghiên ciru khoa h9c thành tiêu chun quan tr9ng 

d dánh giá giáng viên. Phn du mi can b giâng dy có It nht 1 bài báo khoa 

h9c du'çic dang môi näm. 

- The ch boa nhiêm vi nghiên ciru khoa h9c cüa can b giáng day, dc 

bit là di ngü can b giàng viên, khuyn khich can b, giáng viên tharn gia 

cong tác NCKH, tang s bài báo däng trên các tp chi trong nu'ó'c, có bài däng 

trên tp chI quc t 

- T chirc và Tham gia hi thâo khoa h9c quôc gia Va quôc tê. 

- Tang cithng du tr han nüa cho cOng tác NCKH cüa sinh viên dê cong 

vic nay ngày càng n djnh va di vào né nêp. 

- Cp nht và di mi giáo trInh giãng dy nhtm cung cap các kiên thrc 

và k nàng ngh nghip cn thi& cho sinh viên khi brnc chân vào nhng cong 

vic khác nhau trong linh virc ngh nghip k toán — kiêm toán. 

- Dn näm 2020 it nht 60% các h9c phn có giáo trInh duçic nghim thu 

và xut bàn; To chic duc It nht 2 Hi thâo quc gia; Tôi thiu 10 bài báo däng 

trên tp chi quc t uy tin ISI/SCOPUS; chü nhim 2 d tài cp b/Tinh/Nhà 

nrnfic; Co It nht 10 d tài cp trung; 20 dé tái SV NCKH; 
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2.4. Cong tác co so' vii chat 
- Tang ci.thng d xut du tu Ca so' vt chtt phiic vii cho hoat dng giãng 

dy vâ nghiên co'u khoa h9c. 

- 90% các thit bj hott dng phiic vi hiu qua Cong tác giáng dy 

- D xut du tu tü 2-3 phông thirc hânh &rçc thi& k phü hqp vo'i thirc tê 

tai doanh nghip. 

Ha nói, ngày 15 thOng 08 nOm 2015 

Tru'O'ng khoa K toán — Kim toán 

TS. J3Ing NgQc Hung 
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TRIXONG DAI HOC CONG NGHIP HA NQI CONG  HOA XA HOT  CHU NGHJA VIT NAM 

KHOA KE TOAN-KIEM TOAN Doe lap — Tir do — Hanh phñc  

KE HOACH THVC HI1N CHIEN LIXC PHAT TRIEN 

KHOA KE TOAN-KIEM TOAN 

GIAI DOAN 2015 — 2020 

Trên co sà Chin luqc phát triên khoa Khoa Kê toán — Kiêm toán giai 

don 2015 -2020. Khoa xây dirng kê hoaCh thirc hin nhu sau: 

1. Bôi dtrOng di ngü nhân hyc 

- Giai dotn 2015-20 18 mi näm cr It nht 3 Giâng viên di h9c NCS; Mi 

näm có it nht tiir 2-3 giâng viên bâo v thành cong 1un an tin si. 

- Näm h9c 2019-2020 cir It nhât 10 giáng viên tham gia h9c và thi lay 

chirng chi cüa ACCA. 

- Hang närn t chtrc lOp tp hun bi diro'ng nâng cao näng hrc giãng dy 

va NCKH 

2. Phát triên vã quail 1 dào to 

- Näm 2017 d xut Va trin khai xây dirng d an mO ngành trInh d tiên 

si cho chuyên ngành k toán; 

- Näm hoc 2017-2018 trin khai chinh sira, cp nht chuang trInh dào tto 

ngành k toán. 

- Nãrn h9c 2020-202 1 trin khai chinh si:ra, cp nht chucing trInh dào to 

ngành kirn toán. 

- Djnh kSr rà soát, cp nht b sung DCCT h9c phtn. 

3. Triên khai hoit dng KHCN 

- 100% Giãng viên có dü s giO NCKH theo quy djnh 

Môi näm d xut thânh cOng 2-3 d tâi cp tru'Ong; Trong vông 2-3 

nàm, d xut thành cOng 1 d tài cp b/tinhINhà nuOc; 5-8 d tài SV 

NCKH 

- Djnh kST 2 näm t chOc 01 Hi thao khoa h9c quôc gia 

- Djnh kSr hang näm t chOc Hi nghj Khoa h9c vâ dào tto cap khoa 

- Môi närn biên sotn và xut ban tü 2-4 giáo trInh 
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- Mi näm có tü 60-100 bài báo/cáo cáo khoa h9c dixçc däng trên tp 

chI chuyên ngànbIK yu Hi tháo khoa h9c quôc gia, quôc tê. 

- Tr näm h9c 2017-2018 có bài báo dang trên ttp chI quôc tê uy tin. 

4. Dâu tu' co' so' vt cht 
- 1-2 nàm du tu' và thay th 01 phông thirc hành. 

- Các van phông khoa, b mon ducic trang bj dy dü may tinh, may in. 

- Nghiên cüu, d xut có không gian xanh trong khuân viên, giãng thrOng, 

phông thirc hành, phông lam vic. 

5. Cong tác khác 
T chirc , trin khai tht các phong tráo cüa nhâ trisOng trin khai nhu ho?t 

dng thi giáng viên giói, cOng tác 5S, các phong trào van hóa, van ngh, th 

thao. 

Ha nói, ngày 15 tháng 10 nám 2015 

Tru'&ng khoa Kê toán — Kiêm toán 

TS. DIng Ng9c Hñng 
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