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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQs) 

CHƯƠNG TRÌNH ACCA TOÀN THỜI GIAN,  

LẤY BẰNG CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG, ĐH OXFORD BROOKES, ANH QUỐC 

 

1. Hỏi: ACCA là gì và tại sao học ACCA lại lấy bằng Cử nhân kế toán ứng dụng? 

Trả lời: ACCA là văn bằng hành nghề về kế toán, kiểm toán quốc tế do Hiệp hội Kế toán Công 

chứng Anh quốc (ACCA) cấp. Văn bằng có giá trị quốc tế, sử dụng ở trên 170 quốc gia mà ACCA 

có mặt và đặt văn phòng đại diện. Do vậy văn bằng hành nghề ACCA được các nhà tuyển dụng trong 

giới kế toán, kiểm toán, tài chính tín nhiệm và đánh giá cao với hơn 430.000 người đang theo học ACCA 

trên toàn thế giới. Trong quá trình học ACCA, học viên có quyền đăng ký để lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng 

dụng do Đại học Oxford Brookes, Vương quốc Anh cấp. Theo chương trình này, ngoài việc hoàn thành 14 

môn học (đến hết môn F9) do ACCA quản lý về giáo trình và chất lượng đào tạo  học viên cần đi thực tập, 

làm và gửi bài luận văn cho trường ĐH Oxford Brookes chấm và đánh giá để lấy bằng cử nhân danh dự 

chuyên ngành Kế toán ứng dụng của trường. 

2. Hỏi: Với bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của ĐH Oxford Brookes và ACCA, sau này em có thể du học 

thạc sỹ tại nước ngoài được không? 

Trả lời: Có. Bằng Cử nhân của ĐH Oxford Brookes là bằng đại học được công nhận trên toàn thế giới. Vì 

vậy bằng này hoàn toàn dùng được để xét duyệt  học thạc sĩ tại Anh hoặc các quốc gia khác. Mọi thủ tục xét 

duyệt sẽ được thực hiện bình thường và theo đúng quy trình như với các bằng đại học khác. Ngoài ra, nếu 

sinh viên hoàn thành toàn bộ các môn ACCA (hết các môn P), học viên có cơ hội lấy bằng thạc sỹ quản trị 

kinh doanh của trường ĐH Oxford Brookes, Anh quốc (MBA Global). 

3. Hỏi: Điều kiện đầu vào của chương trình ACCA toàn thời gian là gì? 

Trả lời: Chương trình xét tuyển dựa trên kết quả tốt nghiệp THPT, trình độ Tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc 

tương đương. Trong trường hợp sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh, sinh viên sẽ học dự bị tiếng Anh tại 



Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Ðiện thoại: (84-4) 38544338. 

FAX: (84-4) 38544550 

Hotline: Cô Nguyệt: 0936 869 559; Cô Huyền: 0904 391 397 

E-mail:1iec@hanu.edu.vn 

Website: iec.hanu.vn 

 

4. Hỏi: Văn bằng ACCA và Cử nhân Kế toán Ứng dụng của ĐH Oxford Brookes có sử dụng để xét tuyển 

vào các ngành kế toán, kiểm toán của Nhà nước được không? 

Trả lời: ACCA là một chương trình được công nhận trên toàn thế giới vì vậy ACCA  không những được coi 

tương đương với các bằng đại học về tài chính kế toán trong nước mà còn là một ưu thế cho các cá nhân sở 

hữu văn bằng ACCA khi xét tuyển vào các ngành kiểm toán của bộ tài chính Việt Nam. Bộ tài chính cũng đã 

kí một thỏa thuận với ACCA điều này cho thấy ACCA ngày càng có vị thế và đã chứng tỏ được sức mạnh 

của mình tại Việt Nam. Ngoài ra, sau khi học xong ACCA, học viên sẽ có điều kiện rất thuận lợi để chuyển 

đổi  sang bằng hành nghề kiểm toán Việt Nam (CPA) Việt Nam. Học viên ACCA chỉ cần thi thêm 1 số môn 

là có thể được gia nhập vào CPA. Một ưu thế nữa, khi đã có văn bằng ACCA, sinh viên muốn lấy chứng chỉ 

CPA sẽ không phải đáp ứng một số điều kiện khá khó như:  đã tốt nghiệp đại học, số năm kinh nghiệm và 

phải hoàn thành một bài thi dài của CPA. 

 

5. Hỏi: Chương trình học ACCA toàn thời gian như thế nào và học trong bao lâu? 

Trả lời: Chương trình ACCA toàn thời gian lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng có thời gian học tối thiểu  

2,5 năm học, mỗi năm 2 kỳ. Trong đó 1,5 năm đầu tiên sinh viên sẽ học tại Trường Đại học Hà Nội, 1 năm 

tiếp theo bao gồm cả thời gian thực tập và viết luận văn sinh viên sẽ theo học tại Đại học Sunway, Malaysia.  

Chi tiết về chương trình học, vui lòng tham khảo trên website: http://sunway.hanu.vn 

6. Hỏi: Sinh viết có văn bằng ACCA và bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng ĐH Oxford Brookes sau khi ra 

trường có thể làm những công việc gì? Có nhất thiết phải làm trong ngành kế toán, kiểm toán hay không? 

Trả lời:  Kiến thức ACCA tập trung vào kiến thức chuyên sâu và mang tính ứng dụng về kế toán, kiểm toán 

và các kiến thức liên quan như tài chính, luật, thuế, quản trị. Với những kiến thức đa dạng và chuyên sâu 

ACCA, sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc ngay và nhiều cơ hội thăng tiến trong các lĩnh vực về kế 

toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng. Ngoài ra sinh viên còn có lựa chọn nghề nghiệp đa dạng hơn như làm 

quản trị, giảng dạy hoặc nghiên cứu chuyên sâu. 

Sinh viên khi tham gia học chương trình sẽ được có cơ hội thực tập và làm việc tại Big5 Malaysia (5 công ty 

dịch vụ kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới) khi học tập năm cuối tại ĐH Sunway, Malaysia. 

 


