FIA

Foundations in Accountancy

U + FTMS = SUCCESS

NỀN TẢNG KẾ TOÁN
Là chương trình đào tạo được thiết kế 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
Cung cấp kiến thức nền tảng và thuật ngữ tiếng Anh về kế toán cho học
viên học tiếp lên ACCA
Cung cấp kiến thức về kế toán và tài chính cơ bản cho các công việc
không thuộc ngành kinh tế

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Nền tảng kế toán tài chính
FA1 Ghi nhận các nghiệp vụ tài chính
FA2 Duy trì sổ sách kế toán

Nền tảng kế toán quản trị
MA1 Thông tin dành cho quản lý
MA2 Quản lý chi phí và tài chính

ACCA Diploma
BT Kinh doanh và Công nghệ
MA Kế toán quản trị
FA Kế toán tài chính
Nhận: Diploma in Accounting & Business

ACCA

ACCA

LW, PM,...

Diploma

CHƯƠNG TRÌNH NỀN TẢNG KẾ TOÁN ACCA PHÙ HỢP VỚI
Sinh viên năm 1 & 2 đại học (chưa học
các môn chuyên ngành kế toán tài
chính và kế toán quản trị) để tạo nền
tảng học tốt chương trình ACCA và các
môn chuyên ngành tại trường

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng (không
thuộc khối kinh tế) mong muốn trang bị
kiến thức về kế toán tài chính và kế toán
quản trị để có thể quản lý hiệu quả hoạt
động của công việc

Người đi làm trong lĩnh vực nhân sự,
marketing, bán hàng, tin học... mong
muốn trang bị kiến thức và kỹ năng cần
thiết để quản lý và cung cấp dịch vụ
hiệu quả cho khách hàng

LÝ DO NÊN CHỌN HỌC ACCA/FIA TẠI FTMS

FTMS tự hào là tổ chức
đào tạo Tiên phong đưa
chương trình ACCA vào
Việt Nam giảng dạy từ
năm 1997

FTMS là tổ chức đào tạo đầu tiên tại Việt
Nam liên tục đạt chuẩn chất lượng Bạch
Kim của ACCA Anh quốc từ khi thành
lập. Đây là danh hiệu cao nhất dành cho
tổ chức đào tạo chương trình ACCA đáp
ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe
của ACCA Anh quốc về chất lượng đào
tạo, chất lượng giảng viên, tỷ lệ thi đậu
cao, chất lượng dịch vụ…

FTMS có đội ngũ giảng
viên giỏi, giàu kinh
nghiệm dạy luyện thi
ACCA đến từ châu Âu,
Singapore,
Malaysia,
Hong Kong và Việt Nam

FTMS thường xuyên
giới thiệu cơ hội việc
làm cho học viên

FTMS được chọn là
đối tác đào tạo uy tín
của các doanh nghiệp,
các công ty tài chính,
các công ty kiểm toán
hàng đầu thế giới

FTMS cung cấp dịch vụ
chăm sóc học viên chu
đáo, hỗ trợ học viên
đăng ký hồ sơ ban đầu,
đăng ký thi và đóng lệ
phí cho ACCA…
FTMS khai giảng
thường xuyên các
môn học để học
viên có thể hoàn tất
chương trình ACCA
nhanh nhất

FTMS cung cấp dịch
vụ tư vấn chuyên
nghiệp giúp học viên
chọn chương trình
học phù hợp và lộ
trình học thích hợp

