ACCA

The Association of Chartered Certified Accountants

U + FTMS = SUCCESS

KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC
Là chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế được công nhận rộng rãi
trên toàn cầu cấp bởi Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc
(ACCA) – thành lập năm 1904, hiện có hơn 527.000 học viên
và 219.000 hội viên tại hơn 179 quốc gia
Được Bộ Tài chính Việt Nam công nhận và chấp thuận cho thi
chuyển đổi sang bằng Kiểm toán viên Việt Nam (CPA)
Được các doanh nghiệp đánh giá cao và chọn ACCA là một
trong những bằng cấp nghề nghiệp quốc tế cần có để được
thăng tiến lên vị trí quản lý. Hội viên ACCA tại Việt Nam
thường nắm giữ các vị trí cấp cao về kế toán, kiểm toán và tài
chính
Giúp tăng lợi thế cạnh tranh trong tuyển dụng, trang bị cho
học viên kiến thức và kỹ năng toàn diện để phát triển nghề
nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính
Được liên thông để lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng
(B.Sc. in Applied Accounting) của ĐH Oxford Brookes (Anh
Quốc) và bằng Thạc sỹ Kế toán (M.Sc in Professional
Accountancy) của ĐH London (Anh Quốc)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
BT Kinh doanh và Công nghệ
MA Kế toán quản trị
FA Kế toán tài chính

Người đi làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm
toán mong muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng để
thăng tiến trong công việc

Nhận: Diploma in Accounting & Business

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH HỘI VIÊN ACCA
Thi đậu các môn của chương trình ACCA

Cấp độ kỹ năng ứng dụng
Luật doanh nghiệp & kinh doanh
Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh
Thuế (Việt Nam)
Lập báo cáo tài chính
Kiểm toán & dịch vụ đảm bảo
Quản trị tài chính

Nhận: Advanced Diploma in Accounting & Business

Cấp độ chiến lược chuyên nghiệp
SBL Lãnh đạo chiến lược doanh nghiệp
SBR Báo cáo chiến lược kinh doanh
AFM
APM
ATX
AAA

Sinh viên năm 3 & 4 đại học với chuyên ngành kế toán,
tài chính, kiểm toán mong muốn tăng cơ hội thực tập và
làm việc ngay sau khi tốt nghiệp
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng thuộc khối kinh tế mong
muốn bổ sung kiến thức và kỹ năng chuyên môn theo
tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển
dụng

Cấp độ kiến thức ứng dụng

LW
PM
TX
FR
AA
FM

CHƯƠNG TRÌNH ACCA PHÙ HỢP VỚI

+ 2 trong số 4 môn sau
Quản trị tài chính nâng cao
Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh nâng cao
Thuế nâng cao
Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao

Hoàn thành học phần Đạo đức nghề nghiệp trực tuyến
Có 3 năm kinh nghiệm làm việc (được tích lũy trước,
trong hoặc sau khi hoàn tất chương trình ACCA)

CHÍNH SÁCH MIỄN MÔN
ACCA xét miễn môn trong trường hợp học viên đã học
những môn tương đương ở các chương trình học trước đây

THÔNG TIN VỀ KỲ THI ACCA
AB, MA, FA & LW (Global): thi trên máy tính, thời gian thi
linh hoạt, biết kết quả ngay
TX (VN): thi trên máy tính vào tháng 6 & 12, biết kết quả
sau 5 tuần
PM, FR, AA, FM: thi trên máy tính, 4 kỳ thi/năm (tháng 3,
6, 9, 12), biết kết quả sau 5 tuần
Các môn còn lại: thi trên giấy, 4 kỳ thi/năm (tháng 3, 6,
9 & 12), biết kết quả sau 5 tuần

CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ACCA
+ 3 năm kinh nghiệm làm việc
Nhận: Chức danh hội viên ACCA

FTMS TP.HCM

Tầng 2, Tòa nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3
ĐT: (84) 28 3930 1667

FTMS Hà Nội

Học phí học luyện thi và sách
Lệ phí: lệ phí đăng ký ban đầu, lệ phí hàng năm, lệ phí
miễn môn và lệ phí thi

Tầng 2, Tòa nhà C-Land, 156 Ngõ Xã Đàn 2, Q. Đống Đa
ĐT: (84) 24 3573 5577

www.ftmsglobal.edu.vn
www.facebook.com/FTMS.Global.VN

