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1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (Program objectives)
1.1 Mục tiêu chung (Program general objectives)
Đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị,
đạo đức và sức khoẻ; kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, và pháp luật; kiến thức
chuyên sâu về quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành; có kỹ năng giao tiếp, sử
dụng thành thạo ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; Có
thái độ nghề nghiệp đúng đắn và ý thức tự học, tự rèn luyện suốt đời nhằm đáp ứng yêu
cầu hội nhập và phát triển.
1.2 Mục tiêu cụ thể (Program specific objectives)
- Yêu cầu về kiến thức
PO 1. Hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị, toán học và pháp
luật nói chung và trong lĩnh vực du lịch nói riêng.
PO 2. Vận dụng được kiến thức về các quy luật hoạt động của nền kinh tế, quản trị
doanh nghiệp và kinh doanh du lịch để phân tích và đánh giá các chính sách, xu hướng phát
triển ngành, và chiến lược kinh doanh du lịch.
PO 3. Vận dụng kiến thức nền tảng về hệ thống công nghệ thông tin trong việc quản
lý hoạt động kinh doanh và quảng bá các sản phẩm du lịch.
PO 4. Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch
và lữ hành để tổ chức, điều hành và giám sát các hoạt động kinh doanh du lịch.
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- Yêu cầu về kỹ năng
PO 5. Thực hiện, quản lý, điều hành và giám sát các nghiệp vụ trong các đơn vị
kinh doanh du lịch và các đơn vị dịch vụ khác; đồng thời, tham gia xây dựng, phản biện và
thực thi các chiến lược, dự án, kế hoạch và cải tiến chất lượng hoạt động của doanh nghiệp
kinh doanh du lịch.
PO 6. Ứng xử, giao tiếp mang tính chuyên nghiệp, đặc biệt có khả năng làm việc
theo nhóm hoặc độc lập một cách hiệu quả; sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ, và
các ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
- Yêu cầu về thái độ
PO 7. Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp tốt;
PO 8. Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ phục vụ khách hàng;
PO 10. Có ý thức cộng đồng và trách nhiệm công dân.
PO 11. Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
PO 12. Có ý thức thức tự rèn luyện và học tập suốt đời.
- Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp
+ Hướng dẫn viên du lịch hoặc chuyên viên phụ trách các bộ phận lưu trú, tiếp
thị, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị - sự kiện; quản trị - điều hành - thiết kế tour tại
các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành.
+ Quản lý và điều hành ở các phòng ban: Phòng kế hoạch, phòng nhân sự, phòng
marketing, phòng kinh doanh… thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch – lữ hành –
Nhà hàng – Khách sạn;
+ Chuyên viên tại các Sở, Ban, Ngành về Du lịch hoặc nghiên cứu, giảng dạy về
du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.
- Trình độ ngoại ngữ và tin học
+ Đạt trình độ tiếng Anh chuẩn B1 (khung tham chiếu Châu Âu);
+ Đạt trình độ tin học đáp ứng Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông
tin tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT.
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2. CHUẨN ĐẦU RA (Program learning outcomes)
2.1. Yêu cầu về kiến thức
PLO1. Hiểu được các kiến thức về nền tảng về khoa học xã hội – nhân văn, khoa
học chính trị, toán học và pháp luật nói chung và trong lĩnh vực du lịch nói riêng để tiếp
thu kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành;
PLO2. Hiểu rõ các quy luật vận động cơ bản của nền kinh tế, các nguyên tắc quản
trị tổ chức và hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp nói chung;
PLO3. Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về hoạt động du lịch nói chung, các giá trị tài
nguyên du lịch theo từng vùng, miền trên đất nước Việt Nam và các chiến lược marketing
trong du lịch nhằm mục đích phát triển du lịch theo hướng bền vững;
PLO4. Hiểu được các kiến thức cơ bản về hệ thống công nghệ thông tin và khả
năng ứng dụng vào hoạt động vận hành cung ứng sản phẩm, kinh doanh và quảng bá các
sản phẩm du lịch;
PLO5. Hiểu rõ được các chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát
trong quá trình hoạt động kinh doanh du lịch;
PLO6. Hiểu rõ hệ thống tuyến điểm du lịch Việt Nam, đặc điểm tâm lý du khách
và các nghiệp vụ chuyên sâu để thiết kế, xây dựng và tổ chức, điều phối nguồn lực để
thực hiện chương trình du lịch;
2.2. Yêu cầu về kỹ năng
PLO7. Phân tích tình huống và nhận dạng vấn đề, tìm ra nguyên nhân, đề xuất và
lựa chọn giải pháp tối ưu, và triển khai giải pháp lựa chọn;
PLO8. Dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác;
PLO9. Phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi
trường không xác định hoặc thay đổi;
PLO10. Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện
của các thành viên trong nhóm;
PLO11. Truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải,
phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp
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2.3. Mức tự chủ và trách nhiệm
PLO12. Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện
làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
PLO13. Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ
xác định;
PLO14. Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ
được quan điểm cá nhân trong quá trình thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ và kinh
doanh du lịch lữ hành;
PLO15. Có năng lực tự học, tự rèn luyện các phẩm chất đạo đức và nghề nghiệp
trong lĩnh vực du lịch.
2.4. Trình độ ngoại ngữ và tin học
PLO16. Đạt trình độ tiếng Anh chuẩn B1 (khung tham chiếu Châu Âu);
PLO17. Có trình độ Tin học bằng B hoặc tương đương.
2.5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
+ Hướng dẫn viên du lịch hoặc chuyên viên phụ trách các bộ phận lưu trú, tiếp
thị, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị - sự kiện; quản trị - điều hành - thiết kế tour tại
các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành.
+ Quản lý và điều hành ở các phòng ban: Phòng kế hoạch, phòng nhân sự, phòng
marketing, phòng kinh doanh… thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch – lữ hành –
Nhà hàng – Khách sạn;
+ Chuyên viên tại các Sở, Ban, Ngành về Du lịch hoặc nghiên cứu, giảng dạy về
du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.
2.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ
trong quá trình công tác và tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trình độ cao hơn:
Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành về Du lịch.
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3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ
3.1. Thời gian đào tạo
Toàn bộ khối lượng chương trình đào tạo sẽ được tổ chức thực hiện trong 4 năm
(phân bổ trong 12 học kỳ).
3.2. Khối lượng kiến thức toàn khoá
* Chưa bao gồm khối kiến thức Giáo dục Quốc Phòng – An Ninh & Giáo dục thể chất
Kiến thức
bắt buộc

Kiến thức
tự chọn

Tổng

1. Kiến thức giáo dục đại cương

24

2

26

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

54

30

84

- Kiến thức cơ sở khối ngành

9

8

17

- Kiến thức ngành

15

6

21

- Kiến thức chuyên ngành

30

16

46

3. Thực tập tốt nghiệp

5

0

5

4. Khoa luận Tốt nghiệp

5

0

5

88

32

120

KHỐI KIẾN THỨC

TỔNG KHỐI LƯỢNG
4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Người dự tuyển đã tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương đạt các yêu cầu
theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học hệ Chính quy của Bộ Giáo dục vào Đào tạo và Đề
án tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
5.1. Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chi.
5.2. Điều kiện tốt nghiệp
Thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, qui chế tổ chức và
quản lý đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
6. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM
6.1 Thang điểm: Theo hệ thống tín chỉ.
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- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm
10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó
được chuyển thành điểm chữ như sau:
Loại điểm

Đạt

Điểm hệ 10

Điểm hệ chữ

Điểm hệ 4

9,0 – 10

A+

4,0

8,5 - 8,9

A

3,5

8,0 - 8,4

B+

3,1

7,0 - 7,9

B

2,8

6,5 - 6,9

C+

2,4

5,5 - 6,4

C

2,0

5,0 - 5,4

D+

1,5

4,0 - 4,9

D

1,0

<4

F

0

Không đạt

6.2 Kiểm tra, đánh giá
6.2.1 Điểm đánh giá đối với học phần lý thuyết bao gồm:
Điểm kiểm tra thường xuyên (hoặc tiểu luận), điểm đánh giá nhận thức và thái độ
tham gia thảo luận, điểm đánh giá bài tập lớn, điểm chuyên cần, điểm thi giữa kỳ và điểm
thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp
và phải có trọng số không dưới 50 %.
Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ
phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được quy định như sau:
a. Đối với những học phần không làm tiểu luận Điểm học phần được tính:
- Đ.TKHP = 60% Đ.KTHP + 20% Đ.GK + 20% Đ.TBKTTX
- Đ.TKHP: Điểm tổng kết học phần
- Đ.KTHP: Điểm thi kết thúc học phần (phải ≥ 4 mới tính các điểm khác)
- Đ.GK: Điểm thi giữa kỳ
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- Đ.TBKTTX: Điểm trung bình kiểm tra thường xuyên (bao gồm seminar, thảo luận
nhỏ, kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút)
b. Đối với những học phần có làm tiểu luận áp dụng hình thức đánh giá như sau:
- Đ.TKHP = 50% Đ.KTHP + 20% Đ.GK + 30% Đ.TL
- Đ.TKHP: Điểm tổng kết học phần
- Đ.KTHP: Điểm thi kết thúc học phần (phải ≥ 4 mới tính các điểm thành phần, nếu
nhỏ hơn 4 thì điểm tổng kết học phần là điểm F)
- Đ.GK: Điểm thi giữa kỳ
- Đ.TL: Điểm tiểu luận
6.2.2 Đối với học phần có cả lý thuyết và thực hành:
a. Đối với học phần không có tiểu luận:
- Điểm lý thuyết (ký hiệu là ĐLT): Là kết quả các điểm thành phần bao gồm điểm
điểm giữa kỳ, điểm kết thúc học phần nhân với trọng số của các điểm thành phần.
- Điểm thực hành (ký hiệu là ĐTH): là trung bình cộng của các bài tập cộng với
điểm thi kết thúc thực hành (nếu có) là điểm thường xuyên.
- Điểm thực hành và điểm lý thuyết phải đạt yêu cầu thì mới được tính điểm tổng kết
học phần.
b. Đối với học phần có tiểu luận:
- Điểm lý thuyết: bao gồm điểm tiểu luận.
- Điểm thực hành là trung bình cộng của các bài tập là điểm thường xuyên hay điểm
giữa kỳ
- ĐKTHP của loại học phần này
6.2.3 Đối với học phần chỉ có thực hành: Điểm kết thúc học phần là điểm trung bình cộng
của các bài tập điểm thi kết thúc thực hành (nếu có).
6.2.4 Ra đề và cho điểm đánh giá: Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề
kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận.
6.2.5 Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần:
1. Cuối học kỳ, Trường tổ chức một kỳ thi để sinh viên thi kết thúc học phần và sinh
viên chỉ được thi 01 lần cho một học phần đăng ký.
2. Các trường hợp sau đây sinh viên bị cấm thi và phải nhận điểm 0
- Vắng mặt trên lớp quá quy định của Nhà trường.
- Có một trong các điểm quá trình < 4 thang điểm 10 (điểm giữa kỳ, thường xuyên,
tiểu luận…)
- Nợ học phí (sẽ bị cấm thi các điểm quá trình hoặc thành phần)
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- Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính đáng
sẽ nhận điểm 0 là điểm thi kết thúc học phần.
3. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi kết thúc học phần, nếu được phê
duyệt theo đơn hoãn thi, được dự thi ở kỳ thi bổ sung hoặc thi vào đợt thi sau có học phần
đó. Thời gian tổ chức đợt thi bổ sung do phòng Khảo thí quy định. Sinh viên không tham
dự kỳ thi bổ sung (nếu có) sẽ nhận điểm 0 là điểm thi kết thúc học phần.
4. Sinh viên chỉ được thi 01 lần cho một lần học
5. Điểm đánh giá học phần và xếp loại theo quy chế đào tạo.

8

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Mã HP

Học phần

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

1. Kiến thức giáo dục đại cương

0070049

Những nguyên
lý cơ bản của
CN Mác –
Lênin

0070113

Tư tưởng Hồ
Chí Minh

Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

26
Nhận biết về đối tượng của triết học, vai trò của triết học nói chung
và triế t ho ̣c Mác – Lênin nói riêng trong đời sống xã hội; Phân tić h
đươ ̣c các nô ̣i dung lý luâ ̣n cơ bản và ý nghiã phương pháp luâ ̣n của
chủ nghiã duy vâ ̣t biê ̣n chứ ng: Vâ ̣t chấ t - ý thức, Phép biê ̣n chứ ng
duy vâ ̣t, Lý luâ ̣n nhâ ̣n thức; Phân tić h đươ ̣c các nô ̣i dung lý luâ ̣n cơ
bản và ý nghiã phương pháp luâ ̣n của chủ nghiã duy vâ ̣t lich
̣ sử: Hin
̀ h
thái kinh tế – xã hô ̣i, Giai cấ p – dân tô ̣c, Nhà nước và cách ma ̣ng xã
hô ̣i, Ý thức xã hô ̣i, Vấ n đề con người.
Nhận biết quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng
dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về
đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế….
Nhận biết sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng. Đường lối đấu tranh giành chính quyền
(1930-1945). Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc
Mỹ xâm lược (1945-1975). Đường lối công nghiệp hóa. Đường lối
xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đường
lối xây dựng hệ thống chính trị. Đường lối xây dựng và phát triển nền
văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội

0070005

Đường lối cách
mạng của Đảng
CS VN

0070051

Pháp luật đại Hiểu được những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật
9

5(5,0,10)

2(2,0,4)

3(3,0,6)

2(2,0,4)

Ghi chú

Mã HP

Học phần

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

thuyết/ Thực
hành/Tự học)

cương

1670066

như: nguồn gốc nhà nước, khái niệm, bản chất nhà nước, chức năng
nhà nước, hình thức nhà nước; nguồn gốc, khái niệm, bản chất, chức
năng và vai trò của pháp luật, các kiểu và hình thức pháp luật; quy
phạm pháp luật và hệ thống pháp luật; quan hệ pháp luật; vi phạm
pháp luật và trách nhiệm pháp lý.
Nhận biết khái quát về tâm lý học; cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm
Tâm lý học đại lý người; sự hình thành và phát triển tâm lý - ý thức, hoạt động nhận
thức, ngôn ngữ và nhận thức; tình cảm và ý chí, nhân cách và các
cương
thuộc tính tâm lý của nhân cách.

Khối lượng
kiến thức (Lý

2(2,0,4)

1570141

Nhận biết những kiến thức cơ bản về hệ thống lý luận Xã hội học,
lịch sử hình thành và phát triển của ngành khoa học xã hội trong tiến
Xã hội học đại trình phát triển của nhận thức, tiến bộ xã hội và khoa học kỹ thuật;
các khái niệm, phạm trù và các lĩnh vực nghiên cứu chính của khoa
cương
học xã hội học trong đời sống con người thông qua các phương pháp
và kỹ thuật nghiên cứu, học tập môn học xã hội học.

2(2,0,4)

0070076

Tiếng anh A1

A1 English is often referred to as the lingua franca of the common
situation. It has therefore become an indispensable element of
business school curricula where it plays an important role in
developing students' competencies required for academic
achievement and professional success in the communication. The
coursebooks therefore play an important role in the education of
future economists and business professionals.

3 (3,0,6)

Tiếng anh A2

A2 English is often referred to as the lingua franca of the common
situation. It has therefore become an indispensable element of
business school curricula where it plays an important role in

3 (2,1,6)

0070077
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Ghi chú

Mã HP

Học phần

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

developing students' competencies required for academic
achievement and professional success in the communication. The
coursebooks therefore play an important role in the education of
future economists and business professionals.

0070078

0070091

0070024

0070025

B1 English is often referred to as the lingua franca of the common
situation. It has therefore become an indispensable element of
business school curricula where it plays an important role in
Tiếng anh B1
developing students' competencies required for academic
achievement and professional success in the communication. The
coursebooks therefore play an important role in the education of
future economists and business professionals
Nhận biết những khái niệm cơ bản về : giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi
phân của hàm một biến, nhiều biến số, cực trị của hàm một biến, cực
Toán cao cấp
trị tự do của hàm hai biến. Tích phân và ứng dụng tích phân để tính
diện tích. Một số bài toán kinh tế. Các kiến thức liên quan đến ma
trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính.
Hiểu biết về kiến thức chuyên môn cơ bản của môn học; Nắm được
một số kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của môn bóng đá; Thực hiện
Giáo dục thể
tương đối thuần thục một số kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của bóng đá;
chất 1 *
Có năng lực phân tích các kỹ thuật và chiến thuật cơ bản của môn
bóng đá.
Hiểu biết về kiến thức chuyên môn cơ bản của môn học; Nắm được
một số kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của môn bóng chuyền; Thực hiện
Giáo dục thể
tương đối thuần thục một số kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của bóng
chất 2 *
chuyền; Có năng lực phân tích các kỹ thuật và chiến thuật cơ bản của
môn bóng chuyền.
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3(2,1,6)

3(3,0,6)

1(0,2,0)

1(0,2,0)

Ghi chú

Mã HP

Học phần

0070026

Giáo dục thể
chất 3 *

0070007

Giáo dục quốc
phòng - An
ninh (HP1) *

0070008

Giáo dục quốc
phòng - An
ninh (HP2) *

0070009

Giáo dục quốc
phòng - An
ninh (HP3) *

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)
Hiểu được nguồn gốc, sự phát triển, đặc điểm và ý nghĩa tác dụng của
môn cầu lông; Hiểu được những kiến thức và những kỹ thuật cơ bản
môn Cầu lông; Hiểu được một số luật cơ bản môn Cầu lông; Thực
hiện được các động tác ở mức độ chính xác tương đối; Phát triển các
tố chất thể lực mạnh, nhanh, dẻo, bền và năng lực phối hợp vận động;
Tổ chức và hoạt động theo nhóm.
Triển khai các đường lối quân sự của Đảng: Nhận biết đối tượng,
phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh;
Nắm bắt quan điểm của chủ nghĩa mác - lênin, tư tưởng hồ chí minh
về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc ; Từ đó xây dựng nền
QPTD, ANND bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; Nhằm xây dựng
chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa ; Xây
dựng lực lượng vũ trang nhân dân việt nam; Đồng thời kết hợp phát
triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và
Nghệ Thuật quân sự Việt Nam.
Quân sự chung: Đội ngủ đơn vị; Sử dụng bản đồ địa hình quân sự;
Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh; Thuốt nổ; Phòng chống vũ khí
hủy diệt lớn; Cấp cứu ban đầu viết thương chiến tranh; Ba môn quân
sự phối hợp.
Công tác quốc phòng, an ninh: Đưa ra những sách lươc như phòng
chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Phòng chống địch tấn công
hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; Xây dựng lực lượng Dân quân tự
vệ, LL DBĐV và động viên công nghiệp quốc phòng; Xây dựng và
bảo vệ chủ qyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Nắm bắt được một số
nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch
lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam;
12

Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

1(0,2,0)

3(3,0,6)

2(2,0,4)

3(3,0,6)

Ghi chú

Mã HP

Học phần

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an
toàn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc; Những
vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành

17

Học phần bắt buộc

9

Hiểu được vấn đề cơ bản của kinh tế học; các nguyên lý về kinh tế
học, mô hình cung cầu và trạng thái cân bằng trên thị trường; lý
1570023
Kinh tế học
thuyết về hành vi của người tiêu dùng và hành vi của doanh nghiệp;
các loại thị trường; tổng cung, tổng cầu và đo lường sản lượng quốc
gia
Hiểu được các vấn đề của tổ chức và hoạt động quản trị, theo chức
năng của nhà quản trị như chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo,
1570080
Quản trị học
kiểm tra; những kiến thức chung về môi trường tổ chức, vấn đề ra
quyết định, sự phát triển của tư tưởng quản trị.
Hiểu các khái niệm cơ bản về đối tượng, nguyên tắc, chức năng
nhiệm vụ, vai trò của kế toán; các phương pháp kế toán và việc vận
Nguyên lý kế
1770048
dụng các phương pháp kế toán vào quá trình hoạt động chủ yếu của
toán
một đơn vị cụ thể, qua đó có kiến thức tổng quát về công việc kế toán
và nền tảng để học tiếp theo trong khối kiến thức chuyên ngành.
Học phần tự chọn (chọn 8/16 tín chỉ)
Hiểu được tầm quan trọng việc xây dựng nền tảng đạo đức, trách
Đạo đức kinh nhiệm xã hội và nhận dạng các vấn đề đạo đức trong những nền kinh
1570008
doanh
tế mới nổi liên quan đến kế toán, tài chính, quản trị nhân lực,
marketing, quảng cáo, môi trường và quyền sở hữu trí tuệ trong thời
13

3(3,0,6)

3(3,0,6)

3(3,0,6)

8
2(2,0,4)

Ghi chú

Mã HP

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Học phần

1870029

Nghiệp
thanh toán

vụ

1770070

Thuế
nghiệp

1570139

Văn hóa doanh
nghiệp

3370007

Kỹ năng soạn
thảo văn bản

1670015

Địa lý kinh tế
Việt Nam

doanh

kỳ hội nhập của VN và toàn cầu hóa.
Biết cách ghi chép, theo dõi và xử lý chứng từ trong nghiệp vụ thanh
toán khách sạn; Hiểu về tỷ giá hối đoái và vận dụng trong các bài tập
đổi ngoại tệ; Hiểu về các phương tiện thanh toán phổ biến trong du
lịch và cách thanh toán.
Hiểu những vấn đề cơ bản về thuế và những chính sách thuế của Nhà
nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nội dung cơ bản của học phần: Nhằm nghiên cứu các sắc thuế hiện
hành; làm rõ đặc điểm của từng loại thuế; phương pháp tính toán và
các thủ tục cần thiết kê khai nộp thuế đối với Nhà nước.
Nhận biết những kiến thức chung về văn hoá kinh doanh và những kỹ
năng cần thiết để tổ chức, ứng dụng các kiến thức về văn hoá trong
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Hiểu những kiến thức cần thiết về hệ thống văn bản quản lý văn bản,
thực hiện những kỹ năng soạn thảo, trình bày và ban hành các loại
văn bản trong công tác văn phòng (các loại văn bản: quyết định, tờ
trình, báo cáo, biên bản, công văn, …), cũng như trong hoạt động
kinh doanh (hợp đồng, thư thương mại …)
Hiểu được kiến thức cơ bản về lý luận tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã
hội: các khái niệm vùng kinh tế, phân bố kinh tế và quy hoạch vùng
kinh tế.; Hiểu được kiến thức cơ bản về thực trạng phân bố các nguồn
tài nguyên, các ngành kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam; Hiểu được kiến
thức về thực trạng các vùng kinh tế chủ yếu của Việt Nam; Có kỹ
năng tiếp cận nghiên cứu các vấn đề kinh tế theo các vùng lãnh thổ
khác nhau; Hình thành, phát triển kỹ năng tham gia và phối hợp với
người khác trong những dự án nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh
14

Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

2(2,0,4)

2(2,0,4)

2(2,0,4)

2(1,1,4)

2(2,0,4)

Ghi chú

Mã HP

Học phần

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

tế cấp vùng; Có kỹ năng tổ chức, chỉ đạo nghiên cứu quy hoạch phát
triển cấp tiểu vùng.
Hiểu được những kiến thức cơ bản về các phương pháp tiến hành một
Phương pháp nghiên cứu một cách có hệ thống và mang tính khoa học; vận dụng
0270119
nghiên
cứu vào việc thiết kế các bước thực hiện một nghiên cứu, từ đặt vấn đề,
khoa học
tổng quan tài liệu, thu thập thông tin, cho đến hoàn thành và báo cáo
đề án nghiên cứu.
Nhận biết và nắm bắt các ý tưởng và lý thuyết về hành vi, tiêu dùng
Hành vi khách và tiến trình ra quyết định, bao gồm khía cạnh cá nhân và tổ chức,
1570013
hàng
đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức hoạch định các chiến lược
kinh doanh dựa trên tâm lý khách hàng một cách khoa học.
2.2. Kiến thức ngành
Học phần bắt buộc

1670124

1670004

1670016

Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

2(2,0,4)

2(2,0,4)
21
15

Nhận biết các vấn đề liên quan: thuật ngữ và các khái niệm. Lịch sử
hình thành và phát triển ngành du lịch. Nhu cầu và đặc điểm của sản
Tổng quan du
phẩm du lịch. Động cơ và phân loại hoạt động du lịch. Điều kiện để
lịch
phát triển du lịch, mối quan hệ giữa du lịch và các vấn đề trong kinh
tế - xã hội. Du lịch bền vững và tổ chức quản lý du lịch.
Hiểu được các kiến thức cơ bản về khái niệm văn hóa và các khái
niệm hữu quan; Hiểu được các tiến trình văn hóa Việt Nam; các
Cơ sở văn hóa thành tố văn hóa; Nhận diện, phân tích được đánh giá những hiện
Việt Nam
tượng văn hóa Việt Nam từ đó rút ra những đặc trưng truyền thống
văn hóa dân tộc; Yêu mến, trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá
trị truyền thống văn hoá dân tộc.
Địa lý và tài Hiểu và trình bày được các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - văn hóa xã
nguyên du lịch hội và tài nguyên du lịch đặc trưng của đất nước; hiện trạng và quy
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3(2,1,6)

2(2,0,4)

3(3,0,6)

Ghi chú

Mã HP

Học phần

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

hoạch phát triển của ngành Du lịch Việt Nam; chọn và phân loại được
các tài nguyên du lịch đặc trưng; vận dụng được các đặc điểm tự
nhiên, kinh tế, văn hóa-xã hội và tài nguyên du lịch đặc trưng trong
việc nghiên cứu thị trường, thiết kế, quảng bá, thực hiện các chương
trình du lịch và các công việc khác trong hoạt động kinh doanh lữ
hành.
Nhận biết hệ thống pháp luật trong hoạt động du lịch như các khái
niệm, quy định về các loại hình kinh doanh du lịch, quy định để
chứng nhận các điểm du lịch, tuyến du lịch, địa vị pháp lý của các
0070038
Luật Du lịch
loại hình doanh nghiệp du lịch, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể
tham gia hoạt động du lịch, pháp luật về ký kết hợp đồng trong các
hoạt động du lịch, các hình thức giải quyết tranh chấp trong hoạt
động du lịch và những quy định của luật du lịch quốc tế.
Hiểu đặc điểm tâm lý của du khách trong giao tiếp kinh doanh du
Tâm lý và giao lịch; qua đó vận dụng các phương pháp tâm lý và tâm lý xã hội để tìm
1670068
tiếp kinh doanh hiểu tâm lý xã hội của con người trong hoạt động du lịch; có kỹ năng
du lịch
giao tiếp và ứng xử đối với khách du lịch; kỹ năng nhận biết và giải
thích được một số hành vi trong ứng xử với khách du lịch.
Hiểu rõ các khái niệm về hoạt náo; Phân loại được các loại hình hoạt
Kỹ năng hoạt ,náo, vận dụng thực hiện được quy trình tổ chức một trò chơi; xây
3270009
náo
dựng được chương trình hoạt náo; tổ chức được các loại hình trò chơi
trong du lịch.
Học phần tự chọn (chọn 6/12 tín chỉ)
Biết các khái niệm cơ bản về văn minh, phân biệt được các khái niệm
Lịch sử văn
1670028
văn minh với văn hiến, văn vật và văn hóa. Có kiến thức cơ bản về
minh thế giới
các nền văn minh lớn cổ đại trên thế giới như nền văn minh Ai Cập
16

Khối lượng
kiến thức (Lý
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3(3,0,6)
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Ghi chú

Mã HP

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Học phần

1670026

Lễ hội truyền
thống Việt Nam

1670136

Văn hoá các tộc
người
Việt
Nam

3270068

Văn hoá
thực

1670028

Lịch sử văn hóa
Việt Nam

ẩm

cổ đại, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, văn minh Tây Âu
thời trung đại và nền văn minh của thế kỷ XX.
Nhận biết những thành tựu đạt được từ những nền văn minh cổ đại
cho đến nền văn minh hiện đại ngày nay về tất cả các mặt như thiên
văn học, toán học, tôn giáo, chữ viết, văn học, kiến trúc,… giúp sinh
viên có cái nhìn tổng quan hơn, mở mang kiến thức về lịch sử văn
minh của thế giới.
Nhận biết cơ bản về khái niệm lễ hội, cơ sở hình thành cũng như ý
nghĩa của lễ hội trong ngành du lịch. Xác định được cấu trúc cũng
như các loại lệ hội phổ biến tại Việt Nam; Nhận diện, phân tích được
đánh giá tầm quan trọng và giá trị của lễ hội.
Nhận biết các khái niệm cơ bản về văn hóa, tộc người, tộc người
thiểu số, các yếu tố cấu thành của văn hóa, các nhân tố xác định và
tác động đến tộc người; hiểu được các giá trị về văn hóa, phong tục,
tập quán của các dân tộc thuộc các nhóm ngữ hệ và nhóm ngôn ngữ
có thể khai thác vào hoạt động du lịch.
Nhận biết được khái niệm văn hóa, văn hóa ẩm thực và các giá trị văn
hóa ẩm thực đặc trưng của Việt Nam và thế giới và những yếu tố ảnh
hưởng tới văn hóa ẩm thực, những đặc trưng cơ bản của văn hóa ẩm
thực Việt Nam.
Nhận biết những kiến thức cơ bản về văn hóa, văn hóa học, các chức
năng và đặc trưng của văn hóa, bên cạnh đó trình bày được những
vấn đề liên quan đến diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam qua các thời
đại về thời gian, đặc điểm, bối cảnh lịch sử, thành tựu. Vị trí địa lý,
điều kiện tự nhiên, xã hội và văn hóa của các vùng văn hóa tại Việt
Nam. Qua đó sinh viên có cái nhìn tổng quát về việc phát triển lịch sử
17

Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)
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2(2,0,4)
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Ghi chú
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3270005

Học phần

Kinh tế du lịch

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)
văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa, những vấn
đề tích cực và tiêu cực để đưa ra những giải pháp nhằm gìn giữ và
phát triển văn hóa Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay.
Hiểu các kiến thức về đặc điểm kinh doanh ngành du lịch; kiến thức
về tổ chức quản lý và kinh doanh du lịch: thị trường, giá cả, cung cầu, cạnh tranh, cách thức quản lý: lao động, tiền lương,...nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp lữ hành.

Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

2(2,0,4)

2.3. Kiến thức chuyên ngành

46

Học phần bắt buộc

30

1670033

1570113

1570114

Hiểu các kiế n thức về thi ̣ trường kinh doanh du lịch, vận dung kiến
du thức để và kỹ năng để xây dựng và hoa ̣ch đinh
̣ chiế n lươ ̣c marketing
du lịch và các kỹ năng cơ bản trong mối quan hê ̣ khách hàng và bán
sản phẩ m dịch vụ du lịch.
Thực hiện các quy trình công việc trong các khu du lịch, điểm du
lịch, bổ sung kiến thức chuyên môn về ngành học; tích lũy kiến thức
thực tế cơ bản về: Tâm lý và giao tiếp trong du lịch, hệ thống tuyến
Thực
tập
điểm, Buồng phòng; hình thành các kỹ năng thu thập thông tin, kỹ
chuyên ngành 1
năng tổng hợp, kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các
vấn đề liên quan và vận dụng các kiến thức chuyên môn đã được học
vào thực tế công việc.
Tích lũy kiến thức thực tế cơ bản về các nghiệp vụ: Nghiệp vụ hướng
dẫn, nghiệp vụ lữ hành, quy trình thiết kế và điều hành tour; thực hiện
Thực
tập được hai trong các quy trình nghiệp vụ: Nghiệp vụ hướng dẫn, nghiệp
chuyên ngành 2 vụ lữ hành, quy trình thiết kế và điều hành tour; rèn luyện tác phong
công nghiệp và phương pháp làm việc khoa học; có thái độ, ý thức
đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc tiếp cận với thực tế
Marketing
lịch

18

3(3,0,6)

1(0,1,2)

1(0,1,2)

Ghi chú

Mã HP

Học phần

1670079

Thực
tập
chuyên ngành 3

1670126

Tuyến điểm du
lịch

1670036

Nghiệp
vụ
hướng dẫn du
lịch

1670059

Quản trị kinh
doanh lữ hành

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)
công việc tại đơn vị thực tập.
Tích lũy kiến thức thực tế và nắm được quy trình công việc của các
bộ phận trong các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, các khu, điểm
du lịch, trong hệ thống các Nhà hàng – Khách sạn; vận dung thực
hiện các quy trình nghiệp vụ cụ thể trong hoạt động du lịch tại doanh
nghiệp.
Hiểu khái quát những khái niệm về hệ thống tuyến, điểm du lịch cũng
như các điều kiện cơ bản để thiết kế, vận dụng thiết kế xây dựng hệ
thống tuyến điểm Việt Nam, vẽ và thuyết minh sơ đồ tuyến điểm của
từng vùng, miền; vận dụng được đặc điểm của hệ thống tuyến điểm
để thiết kế, xây dựng sản phẩm du lịch trong hoạt động kinh doanh du
lịch.
Hiểu khái quát về hoạt động hướng dẫn du lịch và phân loại hướng
dẫn viên, điều kiện để được cấp thẻ HDV. Vận dụng các phương
pháp hướng dẫn để tổ chức thực hiện tour du lịch theo các quy trình
nghiệp vụ cụ thể tại các điểm tham quan, kỹ năng xử lý tình huống
trong hoạt động hướng dẫn du lịch.
Hiểu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển ngành kinh doanh
lữ hành, nội dung cơ bản của kinh doanh lữ hành, cơ cấu tổ chức và
quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp lữ hành, quan hệ giữa nhà
cung cấp với doanh nghiệp lữ hành, tổ chức kinh doanh của đại lý lữ
hành; thiết kế xây dựng chương trình du lịch và tổ chức xúc tiến hỗn
hợp bán; tổ chức bán và thực hiện chương trình du lịch; vận dụng
kiến thức về hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá kinh doanh chương
trình du lịch, môi trường kinh doanh và chiến lược, chính sách kinh
doanh của doanh nghiệp lữ hành.
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Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

1(0,1,2)

3(3,0,6)

3(2,1,6)

3(3,0,6)

Ghi chú

Mã HP

Học phần

1570062

Quản trị bán
hàng

1570134

Tuyển dụng và
huấn
luyện
nhân sự

1670084

Tiếng
Anh
chuyên ngành du lịch 1

1670069

Thiết kế và xây
dựng Tour

1670086

Tiếng

Anh

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)
Hiểu các kiến thức cơ bản về bán hàng và quản trị bán hàng; các kiến
thức liên quan đến thiết kế mô hình liên quan đến lực lượng bán
hàng, phân tích bán hàng, dự báo bán hàng, đề ra chỉ tiêu và ngân
sách bán hàng, quản lý năng suất bán hàng, xây dựng đội ngũ bán
hàng thông qua công tác tuyển dụng, đào tạo và cuối cùng là chính
sách đánh giá, lương thưởng, đãi ngô cho lực lượng bán hàng.
Hiểu kiến thức cơ bản về tuyền dụng nhân sự, ưu nhược điểm của
các nguồn ứng viên cho doanh nghiệp, biết cách lựa chọn nguồn ứng
viên cho doanh nghiệp, hiểu được nội dung quá trình tuyển dung,
hiểu được mục đích của đào tạo và phát triển, biết các phương pháp
đào tạo, giúp hoàn thiện kỹ năng quản trị nhân sự.
This course has been designed for non-English major students of
Business Administration Faculty who are going to work in the
tourism and hotel service industries. It teaches the basic
communication skills needed to communicate in a variety of different
work situations in tourism industries. Whether the participant is a
travel agent, a tour guide, a courier or a hotel manager, this course
will allow him or her to function effectively in English
Hiểu những nội dung cơ bản về thiết kế tour, điều hành chương trình
tour và các hoạt động của công ty du lịch; vận dụng kiến thức để thực
hiện các kỹ năng về thiết kế, tính giá tour và tổ chức thực hiện
chương trình du lịch và các hoạt động marketing và bán tour du lịch;
có khả năng đánh giá chất lượng một tour du lịch cụ thể thông qua bộ
tiêu chí đánh giá, và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
dịch vụ của tour du lịch đó.
The basic aim of English for Tourism is to understand the concepts of
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Học phần

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

chuyên ngành - international travel and related topics, including Marketing,
du lịch 2
Reservations, Ticketing and Travel Documentation; Understand and
be familiar with world’s major travel destinations; Understand the
concept of ground, sea and air travel; To develop the communication
skills needed to answer the telephone call in a hotel, to deal with
guest inquiries and complaints. Students will learn how to have
effective communication with the tourists such as giving advice,
taking booking and dealing with complaints
Thực hiện những kỹ năng chuyên môn cơ bản về Nghiệp vụ lữ hành
như: Thiết kế xây dựng chương trình du lịch, nghệ thuật tiếp cận với
Nghiệp vụ lữ
1670039
khách hàng để đàm phán, giới thiệu chương trình du lịch, xây dựng
hành
và ký kết các hợp đồng du lịch, tổ chức thực hiện các chương trình du
lịch và triển khai các công tác hậu mãi khác.
Hiểu các khái niệm chất lượng, chất lượng dịch vụ du lịch; vận dụng
kiến thức chuyên môn để phân tích và đánh giá các yếu tố quết định
Quản trị chất và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch tại các đơn vị cung ứng
1670050
lượng du lịch
nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề quản trị chất lượng trong hoạt
động du lịch. Từ đó đưa ra những biện pháp nâng cao chất lượng dịch
vụ du lịch.
Học phần tự chọn (chọn 16/40 tín chỉ)
Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về lựa chọn và bảo quản nguyên liệu,
Nghiệp vụ chế
3270023
thực hiện được các kỹ thuật sơ chế, kỹ thuật chế biến một số món ăn
biến món ăn
Á và Âu cơ bản.
Hiểu các khái niệm cơ bản và những vấn đề liên quan đến du lịch
Du lịch sinh
1670021
sinh thái, những đặc trưng và điều kiện để phát triển du lịch sinh thái,
thái
tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam, đề ra
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16
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Ghi chú

Mã HP

Học phần

1670020

Du lịch Quốc tế

3270020

Nghiệp
buồng
sạn

3270024

Nghiệp vụ lễ
tân

3270032

Nghiệp vụ pha
chế

1570106

Tâm lý và nghệ
thuật lãnh đạo

vụ
khách

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)
các giải pháp cơ bản để phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam.
Hiểu các khái niệm liên quan đến du lịch, các tổ chức du lịch quốc tế,
khu vực và quốc gia có nền du lịch phát triển, các loại hình kinh
doanh du lịch quốc tế; nắm vững các thông tin cơ bản về hình thức du
lịch in-bound, out-bound và các thủ tục cần thiết.
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Buồng
trong khách sạn; thực hiện được thành thạo các thao tác kỹ thuật: trải
giường, làm vệ sinh các loại buồng khách, chỉnh trang buồng khách
và xử lý được một số tình huống than phiền của khách
Hiểu rõ kiến thức cơ bản về bộ phận Lễ tân, nhiệm vụ của từng chức
danh trong bộ phận lễ tân, vận dụng thực hiện các quy trình phục vụ
lễ tân từ giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn đón tiếp và làm thủ tục nhập
phòng khách sạn (Check-in); phục vụ trong thời gian lưu trú; thanh
toán và tiễn khách (check-out) v.v. Ngoài ra, học phần còn cung cấp
cho sinh viên những kỹ năng ứng xử tình huống trong công tác
nghiệp vụ lễ tân; Phần thực hành gồm các nghiệp vụ lễ tân căn bản và
nâng cao: nhận đặt buồng, làm thủ tục đăng ký khách sạn; phục vụ
khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn; thanh toán và tiễn khách.
Hiểu rõ khái niệm tổng quan về bartender, nhận biết được các dòng
họ rượu mạnh và phổ biến trên thế giới và thức uống có chứa cồn và
phân biệt các họ rượu. Hiểu rõ kỹ thuật pha chế cocktail và có thể tạo
nên một ly cocktail hấp dẫn, bắt mắt người thưởng thức; vận dụng
kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế cuộc sống và công việc trong
tương lai.
Hiểu được tâm lý cơ bản của con người, cách thức vận dụng các kỹ
năng lãnh đạo vào việc xử lý các tình huống thực tế nhằm đạt được
22

Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

2(2,0,4)

2(1,1,4)

2(1,1,4)

2(1,1,4)

2(2,0,4)

Ghi chú

Mã HP

1670062

3270040

1570092

3270038

3270045

Học phần

Quy hoạch du
lịch

Quản trị khu du
lịch

Quản trị rủi ro

Quản trị khách
sạn

Quản trị Nhà
hàng

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)
hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý
Nắm vững kiến thức chung về quy hoạch du lịch, Hiểu rõ nắm được
các phương pháp cũng như các nguyên tắc quy hoạch du lịch; dựa
trên cơ sở lý luận về quy hoạch du lịch qua đó đưa ra những phân
tích, đánh giá và dự báo các mục tiêu phát triển du lịch của quy hoạch
du lịch.
Hiểu về hoạt động quản lý và kinh doanh khu du lịch (RESORT),
hoạch định đầu tư xây dựng Resort, hoạch định các dịch vụ phục vụ,
tổ chức các bộ phận đón tiếp, phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi và vui chơi
giải trí,... trong Resort.
Nhận biết các kiến thức tổng quan về rủi ro, nhận dạng rủi ro, đo
lường, kiểm soát rủi ro...qua đó có thể tiếp cận và xử lý tốt những rủi
ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.
Hiểu các kiến thức về nghiệp vụ quản lý Khách sạn dành cho sinh
viên chuyên ngành Nhà hàng khách sạn. Môn học này giúp cho người
học áp dụng ngay những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế.
Nắm vững những khái niệm tổng quan về nhà hàng, nhận biết được
các công việc trong nhà hàng và nhiệm vụ của từng vị trí. Trình bày
được các nguyên tắc, phương pháp tính toán định lượng chế biến và
tính toán được định lượng thực phẩm và đồ uống theo một số thực
đơn. Đồng thời trình bày và áp dụng được các phương pháp quản trị
chất lượng Nhà hàng. Hiểu rõ các quy trình mua hàng và phân tích
lựa chọn các nguồn hàng phù hợp với thực đơn và các nguyên tắc và
kỹ thuật xuất, nhập và bảo quản hàng hóa, làm được các báo cáo
nhập, xuất hàng, lưu kho.
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Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

2(2,0,4)

2(2,0,4)

2(2,0,4)

2(2,0,2)

2(2,0,4)

Ghi chú

Mã HP

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Học phần

1570099

Quản
chính

trị

tài

1570067

Quản trị chiến
lược

1570077

Quản trị dự án
đầu tư

1670048

Quan hệ công
chúng

1570054

Phân tích hoạt
động
kinh
doanh

1270114

Y tế và an toàn
trong tour du
lịch

Hiểu các khái niệm, nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản của quản trị tài
chính và ứng dụng những nguyên tắc này trong việc ra quyết định tài
chính: quyết định đầu tư, tài trợ và cổ tức.
Nhận biết những nội dung cơ bản khái luận về chiến lược. Phân tích
môi trường kinh doanh, hoạch định tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của
doanh nghiệp. Phân tích chiến lược hiện tại của doanh nghiệp. Xây
dụng, thực thi, kiểm tra chiến lược cụ thể của doanh nghiệp.
Hiểu khái quát về đầu tư và dự án đầu tư, Quản trị thời gian, chi phí
thực hiện dự án. Phân tích tài chính dự án, các tiêu chuẩn đánh giá dự
án. Từ đó, có thể thiết lập, quản trị, thẩm định dự án trong quá trình
khởi nghiệp của Doanh nghiệp.
Nhận biết về hoạt động quan hệ công chúng thông qua kiến thức
chung về Quan hệ công chúng và phân biệt được các loại hình công
chúng. Giới thiệu các kênh tuyền tải thông điệp PR cơ bản. Cung cấp
cho sinh viên quy trình xây dựng một chương trình quan hệ công
chúng cũng như cung cấp cho sinh viên các kiến thức về công chúng
để áp dụng trong việc xử lý các vấn đề ở doanh nghiệp.
Nhận biết hoạt động kinh doanh giúp các nhà Quản trị đánh giá đúng
kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xác định được
những nguyên nhân tác động đến quá trình và kết quả hoạt động kinh
doanh, từ đó có biện pháp thích hợp khai thác khả năng tiềm tàng của
doanh nghiệp.
Nhận biết một số bệnh lý thường gặp của du khách khi tham gia vào
hoạt động du lịch và kiến thức cơ bản về việc sơ cấp cứu bệnh lý nội,
ngoại khoa cũng như các bệnh truyền nhiễm thường gặp, nhận biết
những dụng cụ cơ bản trong hoạt động sơ cấp cứu.
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Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

2(2,0,4)

2(2,0,4)

2(2,0,4)

2(2,0,4)

2(2,0,4)

2(1,1,4)

Ghi chú

Mã HP

1570117

1670123

Học phần

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Hiểu được kiến thức cơ bản về thương mại điện tử như các cơ sở phát
Thương
mại triển TMĐT, các mô hình TMĐT phổ biến hiện nay, marketing điện
điện tử
tử (một số công cụ marketing điện tử như facebook, email marketing,
SEO…)
Hiểu được các khái niệm về sự kiện và phân loại được các loại hình
sự kiện; Xác định được các đối tượng và vai trò của các đối tượng
tham gia vào sự kiện, các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức sự kiện; Xây
Tổ chức sự kiện
dựng được chương trình tổ chức sự kiện; Xây dựng được kế hoạch
tổng thể và kế hoạch chi tiết của chương trình tổ chức sự kiện; Tổ
chức thực hiện được chương trình tổ chức sự kiện.

Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

2(1,1,4)

2(1,1,4)

5

2.3. Thực tập tốt nghiệp

- Khái quát quá trình hình thành phát triển; liệt kê đầy đủ các lĩnh vực
hoạt động; mô tả được cơ cấu tổ chức; xác định được đối tượng
khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành; báo cáo tình hình
kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành.

1670080

Thực tập tốt
nghiệp

- Mô tả được các quy trình phục vụ khách hàng tại bộ phận thực tập
được phân công và giải thích các bước trong các quy trình đó; mô tả
và giải thích được cách tổ chức, thực hiện các hoạt động chức năng
liên quan đến bộ phận thực tập; liệt kê, phân loại được các nguồn lực
sử dụng trong các hoạt động tác nghiệp, hoạt động chức năng liên
quan đến bộ phận thực tập; khái quát được một/các hoạt động quản trị
ở bộ phận thực tập/doanh nghiệp thực tập.
- Đánh giá các hoạt động tác nghiệp, các hoạt động chức năng tại bộ
phận thực tập; phân tích được ưu điểm và hạn chế của các nguồn lực
25

5(0,10,10)

Ghi chú

Mã HP

Học phần

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

sử dụng trong các hoạt động tác nghiệp và các hoạt động chức năng
đó; tổng hợp được các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản trị ở
bộ phận/đơn vị thực tập; đề xuất được một số các ý tưởng cho việc
hoàn thiện các hoạt động tác nghiệp,các hoạt động chức năng.
- Thực hiện được các hoạt động tác nghiệp, các hoạt động chức năng
tại bộ phận thực tập được phân công; sử dụng thành thạo các trang
thiết bị tại doanh nghiệp; sử dụng được các phần mềm tác nghiệp
(nếu có).
5

2.4. Khóa luận tốt nghiệp

1670139

Khóa luận tốt
nghiệp

Khoá luận là công trình nghiên cứu buớc đầu của sinh viên về một
vấn đề thực tế hoặc lý thuyết có ý nghĩa bổ sung, làm hoàn chỉnh, làm
phong phú thêm vốn kiến thức đã học trong nhà truờng, buớc đầu tập
sự giải quyết vấn đề thực tiễn bằng sức sáng tạo của mình duới sự
huớng dẫn của Giảng viên huớng dẫn.

5(0,10,10)

2.5. Kiến thức kỹ năng mềm

3 (3,0,6)

0070057

Hiểu được sự khác nhau trong cách giảng dạy ở bậc phổ thông và Đại
học cũng như các phương pháp tự học và học tập tốt ở đại học. Giúp
cho sinh viên có các kỹ năng như: kỹ năng nghe giảng, phương pháp
Phương pháp
học đọc, kỹ năng nghe, kỹ năng ghi chép, học theo nhóm, tự học, kỹ
học đại học *
năng giao tiếp, thảo luận, trình diễn và viết báo cáo, học qua trải
nghiệm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sáng tạo trong học tập,
kỹ năng học tập và thi cử Online.

0070031

Kỹ năng giải Biết cách giải quyế t vấ n đề tồn tại trong cuộc sống, học tập và cho
quyết vấn đề và công viê ̣c sau này; biết cách sử dụng các công cụ để tìm hiểu nguyên

2(2,0,4)
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Ghi chú

Mã HP

Học phần

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

tư duy sáng tạo nhân truy tìm tận gốc vấn đề, đề ra giải pháp để giải quyết các vấn đề
*
một cách hiệu quả. Sinh viên sẽ được trang bị các phương pháp tư
duy sáng tạo để phát triển các ý tưởng mới và thay đổi thái độ đối với
tư duy sáng tạo do nhận thức được vai trò của tư duy sáng tạo trong
cuộc sống, loại bỏ hai từ không thể ra khỏi suy nghĩ và có khả năng
sử dụng các thủ thuật tư duy để áp dụng ý tưởng sáng tạo vào cuộc
sống và học tập
Giao tiếp nền tảng như chào hỏi, làm quen, nói lời cám ơn, xin lỗi,
biết cách thức trình bày một bài thuyết trình trên powerpoint một
cách cơ bản và biết một số cách thức giao việc, phối hợp giữa các
thành viên trong nhóm.

2(2,0,4)

0070033

Kỹ năng giao
tiếp,
thuyết
trình và làm
việc nhóm *

2(2,0,4)

0070034

Biết cách tạo một bộ hồ sơ xin việc và cách trả lời phỏng vấn xin việc
Kỹ năng phỏng làm, giúp cho người học tự tin trước nhà tuyển dụng và chịu trách
vấn và hồ sơ nhiệm đối với nghề nghiệp và mục tiêu công việc của mình. Đồng
xin việc *
thời có những kỹ năng để thực hiện chuẩn bị phỏng vấn tìm việc
thành công.

Tổng

120

Những học phần (*) không tính trung bình trung tích lũy)
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Ghi chú

8. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
Stt

Mã
học phần

1
2
3
4
5

0070131
1670004
1570080
1670124
0070024

1
2
3
4
5
6

0070057
0070132
1570023
0070051
0070091
0070025

1
2

1670066
1570141

1
2
3

0070133
1670016
0070038

4

0070007

5

0070008

6

0070009

7

0070026

1
2
3
4
5

3270005
1670026
1670028
1670029
1670136

Tên học phần
Học kỳ 1
Học phần Bắt buộc
Tiếng Anh 1 (*)
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Quản trị học
Tổng quan du lịch
Giáo dục thể chất 1 (*)
Học kỳ 2
Học phần Bắt buộc
Phương pháp học đại học (*)
Tiếng Anh 2 (*)
Kinh tế học
Pháp luật đại cương
Toán cao cấp
Giáo dục thể chất 2 (*)
Học phần tự chọn
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
Học kỳ 3
Học phần Bắt buộc
Tiếng Anh 3 (*)
Địa lý và tài nguyên du lịch
Luật Du lịch
Giáo dục quốc phòng - An ninh
(HP1) (*)
Giáo dục quốc phòng - An ninh
(HP2) (*)
Giáo dục quốc phòng - An ninh
(HP3) (*)
Giáo dục thể chất 3 (*)
Học phần tự chọn
Kinh tế du lịch
Lễ hội truyền thống Việt Nam
Lịch sử văn hóa Việt Nam
Lịch sử văn minh thế giới
Văn hoá các tộc người Việt Nam
Học kỳ 4
Học phần Bắt buộc
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Số
Tín chỉ
8
8
3(3,0,6)
2(2,0,4)
3(3,0,6)
3(2,1,6)
1(0,1,2)
10
8
2(2,0,4)
3(3,0,6)
3(3,0,6)
2(2,0,4)
3(3,0,6)
1(0,1,2)
2
2(2,0,4)
2(2,0,4)
11
5
3(3,0,6)
3(3,0,6)
2(2,0,4)
3(3,0,6)
2(2,0,4)
3(0,3,6)
1(0,1,2)
6
2(2,0,4)
2(2,0,4)
2(2,0,4)
2(2,0,4)
2(2,0,4)
9
5

HP học trước
(a) HP tiên
quyết (b)

0070131(a)

0070132(a)

Tiếng Anh 4 (*)
Kỹ năng hoạt náo
Nguyên lý kế toán
Học phần tự chọn
Đạo đức kinh doanh
Địa lý kinh tế Việt Nam
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Văn hoá ẩm thực
Văn hóa doanh nghiệp
Học kỳ 5
Học phần Bắt buộc
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình &
làm việc nhóm (*)
Marketing du lịch
Tâm lý và giao tiếp kinh doanh du
lịch
Tiếng Anh A1
Học phần tự chọn
Hành vi khách hàng
Nghiệp vụ thanh toán
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Thuế doanh nghiệp
Học kỳ 6
Học phần Bắt buộc
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Thực tập chuyên ngành 1
Tiếng Anh A2
Tuyến điểm du lịch
Học phần tự chọn

3(3,0,6)
2(1,1,4)
3(3,0,6)
4
2(2,0,4)
2(2,0,4)
2(1,1,4)
2(2,0,4)
2(2,0,4)
11
9

3270023

Nghiệp vụ chế biến món ăn

2(1,1,4)

2
3
4
5

3270038
1570099
1670123
1270114

2(2,0,4)
2(2,0,4)
2(1,1,4)
2(1,1,4)
15
11

1

0070049

2
3

1670059
0070078

1

3270020

Quản trị khách sạn
Quản trị tài chính
Tổ chức sự kiện
Y tế và an toàn trong tour du lịch
Học kỳ 7
Học phần Bắt buộc
Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin
Quản trị kinh doanh lữ hành
Tiếng Anh B1
Học phần tự chọn
Nghiệp vụ buồng khách sạn

1
2
3

0070134
3270009
1770048

1
2
3
4
5

1570008
1670015
3370007
3270068
1570139

1

0070033

2

1670033

3

1670068

4

0070076

1
2
3
4

1570013
1870029
0270119
1770070

1
2
3
4

1670036
1570113
0070077
1670126

1

29

2(2,0,4)

0070057(a)

3(3,0,6)
3(3,0,6)
3(3,0,6)
2
2(2,0,4)
2(2,0,4)
2(2,0,4)
2(2,0,4)
14
10
3(2,1,6)
1(0,2,2)
3(3,0,6)
3(3,0,6)
4

5(5,0,10)
3(3,0,6)
3(3,0,6)
4
2(1,1,4)

0070072(a)

1670124(a)

3270045(a);
3270014(a)
1670124(a)
020241(a)

2
3
4

1670048
1570067
3270045

1

0070031

2
3
4
5

1670039
1570062
0070113
1570134

1
2
3
4

3270024
1570092
1670062
1570117

1

0070005

2
3
4

1670069
1570114
1670084

1
2
3
4

1670021
3270032
3270040
1570106

1
2
3

1670050
1670079
1670086

1
2
3

1670020
1570054
1570077

1

0070034

2

1670080

Quan hệ công chúng
Quản trị chiến lược
Quản trị Nhà hàng
Học kỳ 8
Học phần Bắt buộc
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư
duy sáng tạo (*)
Nghiệp vụ lữ hành
Quản trị bán hàng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tuyển dụng và huấn luyện nhân sự
Học phần tự chọn
Nghiệp vụ lễ tân
Quản trị rủi ro
Quy hoạch du lịch
Thương mại điện tử
Học kỳ 9
Học phần Bắt buộc
Đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Thiết kế và xây dựng Tour
Thực tập chuyên ngành 2
Tiếng Anh chuyên ngành - du lịch 1
Học phần tự chọn
Du lịch sinh thái
Nghiệp vụ pha chế
Quản trị khu du lịch
Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo
Học kỳ 10
Học phần Bắt buộc
Quản trị chất lượng du lịch
Thực tập chuyên ngành 3
Tiếng Anh chuyên ngành - du lịch 2
Học phần tự chọn
Du lịch Quốc tế
Phân tích hoạt động kinh doanh
Quản trị dự án đầu tư
Học kỳ 11
Học phần Bắt buộc
Kỹ năng phỏng vấn & hồ sơ xin
việc (*)
Thực tập tốt nghiệp
Học kỳ 12
30

2(2,0,4)
2(2,0,4)
2(2,0,4)
12
8
2(2,0,4)
2(1,1,4)
2(1,1,4)
2(2,0,4)
2(1,1,4)
4
2(1,1,4)
2(2,0,4)
2(2,0,4)
2(1,1,4)
13
9

1570080(a)

0070057(a);
0070033(a)
1670059(a)
1570080(a)
1570080(a)

1570080(a)

3(3,0,6)
3(2,1,6)
1(0,1,2)
2(2,0,4)
4
2(2,0,4)
2(1,1,4)
2(2,0,4)
2(2,0,4)
7
5
2(2,0,4)
1(0,1,2)
2(2,0,4)
2
2(2,0,4)
2(1,1,4)
2(2,0,4)
5
5

1670124(a)
1570036(a)

1670077(a)
1670084(a)

2(2,0,4)

0070031(b)

5(1,0,10)
5

1670079(a)

1

1670139

Tổng số tín chỉ:
120.

Học phần Bắt buộc
Khóa luận tốt nghiệp

5
5(1,0,10)

Các học phần (*) không tính trung bình chung tích lũy vào kết quả
học tập
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9. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
STT

Họ và tên

Trình độ chuyên
môn

Môn giảng dạy

1

Nguyễn Hoài Nhân

Thạc sĩ

Nghiệp vụ lữ hành
Quản trị kinh doanh lữ hành
Khóa luận tốt nghiệp

2

Phạm Đình Sửu

Thạc sĩ

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Quy hoạch du lịch
Địa lý và tài nguyên du lịch

3

Trần Thu Hương

Thạc sĩ

Nghiệp vụ chế biến món ăn
Văn hoá ẩm thực,
Thực tập chuyên ngành 2

Thạc sĩ

Du lịch sinh thái
Du lịch Quốc tế
Kỹ năng hoạt náo

4

Nguyễn Ngọc Diệp

5

Cao Thị Thắm

Đại học

Nghiệp vụ buồng khách sạn
Nghiệp vụ pha chế
Tổ chức sự kiện

6

Đoàn Thị Thanh Vân

Thạc sĩ

Nghiệp vụ lễ tân
Quản trị khu du lịch

7

Huỳnh Tấn Nguyên

Thạc sĩ

Quản trị học
Kinh tế học

8

Phan Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ

Marketing du lịch
Quản trị khách sạn

9

Dương Thị Xuân
Diệu

Đại học

Tổng quan du lịch
Quan hệ công chúng
Thực tập chuyên ngành 3

10

Trần Tuấn Anh

Thạc sĩ

Văn hóa các tộc người Việt Nam
Lễ hội truyền thống Việt Nam

11

Lê Thành Huỳnh

Thạc sĩ

Quản trị chiến lược
Quản trị rủi ro
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Văn hóa doanh nghiệp

Liên
12

13

14

Cao Văn Sâm

Nguyễn Đức Huấn

Tạ Thị Thu Hà

PGS, Tiến sĩ

Nguyên lý kế toán
Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thạc sĩ

Nghiệp vụ thanh toán
Quản trị tài chính
Quản trị dự án đầu tư

Thạc sĩ

Quản trị nhà hàng
Tâm lý và giao tiếp kinh doanh du
lịch

Thạc sĩ

Tuyến điểm du lịch
Thiết kế và xây dựng tour
Địa lý kinh tế Việt Nam

15

Trần Thị Lan

16

Nguyễn Thị Mai
Linh

Thạc sĩ

Tuyển dụng và huấn luyện nhân sự
Đạo đức kinh doanh
Quản trị chất lượng du lịch

17

Phạm Vân Thanh

Thạc sĩ

Kinh tế du lịch
Phân tích hoạt động kinh doanh

18

Nguyễn Phước Thiện

Thạc sĩ

Xã hội học đại cương
Tâm lý học đại cương

19

Nguyễn Văn Đức

Thạc sĩ

Tiếng Anh chuyên ngành - du lịch 1

20

Bùi Vỹ Thảo Trâm

Thạc sĩ

Tiếng Anh 4

21

Phan Thị Lam

Thạc sĩ

Tiếng Anh B1
Tiếng Anh A1

22

Lê Thị Hằng

Thạc sĩ

Tiếng Anh A2
Tiếng Anh 3

23

Huỳnh Như Yến Nhi

Thạc sĩ

Tiếng Anh chuyên ngành - du lịch 2

24

Phan Thanh Tuấn

Thạc sĩ

Tiếng Anh 1

25

Nguyễn Minh Thiện

Thạc sĩ

Tiếng Anh 2

26

Nguyễn Thị Kim
Quy

Thạc sĩ

Pháp luật đại cương
Luật Du lịch

27

Phạm Thị Hằng

Thạc sĩ

Đường lối CM của ĐCSVN
Tư tưởng Hồ Chí Minh
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28

Nguyễn Thị Quý

Thạc sĩ

Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin

29

Vũ Anh Tuấn

Thạc sĩ

Toán cao cấp

Đỗ Minh Giang

Đại học

Giáo dục thể chất 1
Giáo dục thể chất 3

30

Nguyễn Đình Thuật

Thạc sĩ

Cơ sở văn hóa Việt Nam
Lịch sử văn hóa Việt Nam

31

Phan Văn Hoàng

Thạc sĩ

Giáo dục thể chất 2

32

Nguyễn Thị Ngọc
Phương

Thạc sĩ

Y tế và an toàn trong tour du lịch

33

Đoàn Mạnh Quỳnh

Tiến sĩ

Kỹ năng soạn thảo văn bản

34

Phan Ngọc Sơn

Tiến sĩ

Kỹ năng phỏng vấn và hồ sơ xin việc

35

Trần Đức Thuận

Tiến sĩ

Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo
Thuế Doanh nghiệp

36

Nguyễn Thị Thơm

Thạc sĩ

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình & làm
việc nhóm

37

Vũ Vi Minh Quân

Đại học

Phương pháp học đại học
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy
sáng tạo

38

Lê Thị Trang

Thạc sĩ

Thương mại điện tử

39

Quách Thị Bích
Nhường

Thạc sĩ

Tin học A,B
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10. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGÀNH
10.1 Phòng thực hành nghiệp vụ lữ hành – Số lượng 01

TT

Tên Thiết Bị

Đơn Vị

Số
Lượng

Yêu Cầu Kỹ Thuật

Chất liệu: Mika
1

Bảng tên mika cho các bộ
phận (Lễ tân, điều hành,
hướng dẫn, maketing, kế toán)

- Kích thước
Cái

05

+ Dài: ≥ 40cm
+ Rộng: ≥ 20cm

2

Điện thoại bàn

Cái

02

3

Máy vi tính bàn

Bộ

02

4

Tranh phong cảnh treo tường

Cái

03

Loại có thông số kỹ thuật thông
dụng tại thời điểm mua sắm
Loại có cấu hình phổ thông tại
thời điểm mua sắm.

- Kích thước
+ Dài: ≥ 60cm
+ Rộng: ≥ 60cm

5

Bình hoa để bàn

Hoa nhựa
Cái

01
+ Cao: 60-80cm

6

Bản đồ Việt Nam

Cái

01

Kích thước 1m2 x 1m6

7

Bản đồ du lịch

Bộ

01

Kích thước 1m2 x 1m6
Chất liệu: Nhựa

8

Đồng hồ treo tường

Cái

01

+ Dài: ≥ 50cm
+ Rộng: ≥ 50cm

35

Chất liệu: Nhựa
9

File chéo lưu hồ sơ (để bàn)

Cái

05

+ Dài: ≥ 50cm
+ Rộng: ≥ 35cm
Chất liệu: Nhựa

10

File kẹp lưu hồ sơ

Cái

05

+ Dài: ≥ 50cm
+ Rộng: ≥ 35cm

11

File bấm lưu hồ sơ

Cái

05

Kích thước sp: ( 22.5 x 31.5 )
cm, tay gấp 7 cm.

12

Dụng cụ kim bấm

Cái

01

Inox

10.2 Phòng thực hành nghiệp vụ nhà hàng – Số lượng 01
Đơn
Vị

Số
Lượng

1 Bảng Flip chart

Chiếc

1

Mặt bằng Mica, chân bằng gỗ hoặc inox

2 Tủ lạnh

Chiếc

1

Dung tích: ≥ 120lít

3 Ấm đun nước

Chiếc

1

Công suất: 1000W÷2000W

TT Tên Thiết Bị

4 Xe phục vụ 2 tầng

5

Tủ cất giữ dụng cụ phục
vụ

6 Giá để dụng cụ

Chiếc

1

Chiếc

1

Chiếc

1

Yêu Cầu Kỹ Thuật

- Chất liệu: Inox
- Kích thước
+ Dài: ≥ 90cm
+ Rộng: ≥ 50cm
+ Cao: ≥ 80cm
Kích thước
- Dài: 200cm ÷ 250cm
- Rộng: 150cm ÷ 200cm
- Cao: 150cm ÷ 200cm
- Loại 3 tầng
- Kích thước
≥ (120x65x155)cm

7 Bàn chữ nhật

Chiếc

4

Kích thước:
- Dài: 140cm ÷ 150cm
- Rộng:80cm ÷ 100cm
- Cao: 75cm ÷ 80cm

8 Bàn vuông

Chiếc

2

Kích thước
- Dài: ≥ 100cm

36

- Rộng: ≥ 100cm
- Cao: ≥ 75cm
- Đường kính ≥ 1m
- Cao ≥ 75cm
Kích thước
- Cao: ≥ 100cm
- Rộng: ≥ 45cm
- Dài: ≥ 45cm
Chất liệu: Inox
- Chất liệu: Inox
- Chân giá cao: 50cm÷60cm

9 Bàn tròn

Chiếc

2

10 Ghế ngồi

Chiếc

25

11 Xô đựng đá

Chiếc

2

12 Giá để xô đá

Chiếc

6

Đôi

10

Chất liệu: Gỗ

Chiếc

1

-Chất liệu Inox
- Dung tích: ≥ 6 L

15 Phin cà phê

Chiếc

2

Chất liệu: Inox

16 Bình lắc

Chiếc

2

Chất liệu: Inox

17 Dụng cụ lọc

Chiếc

2

Chất liệu: Inox

Bộ

2

Chất liệu: Inox, định lượng 2 đầu

19 Kẹp cua

Chiếc

2

Chất liệu: Inox

20 Muôi

Chiếc

2

21 Dụng cụ mở bia

Chiếc

2

22 Dụng cụ mở rượu

Chiếc

2

23 Nút đậy chai có vòi rót

Chiếc

2

Bộ

1

13 Đũa
14

Nồi hâm nóng thức ăn
hình tròn

18 Dụng cụ đong rượu

Bộ dao ăn

Chất liệu: Inox

Chất liệu: Inox

Mỗ bộ bao gồm

24

Dao ăn chính

Chiếc

10

- Chất liệu: Inox
- Dài ≤ 25cm

Dao ăn phụ

Chiếc

10

- Chất liệu: Inox
- Dài ≤ 20cm

Dao ăn bơ

Chiếc

10

Dao ăn cá

Chiếc

10

37

- Chất liệu: Inox
- Dài ≥ 15 cm
- Chất liệu: Inox
- Dài ≤ 25cm

Dao ăn thịt

Chiếc

10

- Chất liệu: Inox
- Dài ≤ 25cm

Dao cắt phomat

Chiếc

10

- Chất liệu: Inox
- Dài ≤ 30cm

Dao cắt, thái, tỉa

Bộ

5

Chiếc

5

Bộ

1

Dao cắt bánh
Bộ Thìa

- Chất liệu: Thép không rỉ
- Dài: 15cm ÷ 25cm
- Chất liệu: Thép không rỉ
- Dài 30 cm ÷ 40cm

Mỗi bộ bao gồm
Thìa ăn chính

Chiếc

10

Thìa ăn khai vị

Chiếc

10

Thìa súp tròn

Chiếc

10

Chiếc

10

Thìa cà phê

Chiếc

10

Thìa sứ

Chiếc

10

Thìa khuấy

Chiếc

10

Thìa dĩa phục vụ (Service
gear)

Bộ

10

Bộ dĩa

Bộ

1

25 Thìa ăn tráng miệng

- Chất liệu: Inox
- Dài: 10cm÷15cm
- Chất liệu: Inox
- Dài: 20cm÷25cm
- Chất liệu: Inox
- Dài: 20cm÷25cm
- Chất liệu: Inox
- Dài: 10÷15cm
- Chất liệu: Inox
- Dài: 10cm÷15cm
- Chất liệu sứ
- Dài: 10cm÷15cm
- Chất liệu: Inox
- Dài: 30cm÷35cm
- Chất liệu: Inox
- Dài: 20cm÷30cm

Mỗi bộ bao gồm
Dĩa cỡ lớn

Chiếc

10

Dĩa cỡ trung

Chiếc

10

Dĩa ăn thịt

Chiếc

10

Dĩa ăn cá

Chiếc

10

Dĩa ăn tráng miệng

Chiếc

10

26

38

- Chất liệu: Inox
- Dài ≤ 25cm
- Chất liệu: Inox
- Dài ≤ 20cm
- Chất liệu: Inox
- Dài ≤ 25cm
- Chất liệu: Inox
- Dài ≤ 20cm
- Chất liệu: Inox
- Dài: 10cm÷15cm

27 Lọ muối

Chiếc

5

28 Lọ tiêu

Chiếc

5

29 Lọ tăm

Chiếc

5

30 Gạt tàn

Chiếc

5

31 Lọ hoa

Chiếc

5

Bộ

1

Gối kê

Chất liệu bằng sứ

Mỗi bộ bao gồm
32

Chất liệu bằng sứ
Gối kê đũa

Chiếc

10

Gối kê thìa

Chiếc

10

Bộ

1

Bộ bát

Mỗi bộ bao gồm:
33
Bát ăn cơm

Chiếc

10

Bát ăn xúp Á

Chiếc

10

Bát ăn xúp Âu có nắp

Chiếc

10

Bát tô đựng canh

Chiếc

5

34 Tách trà

Chiếc

2

35 Thuyền đựng xốt

Chiếc

5

Bộ

1

Ly

- Chất liệu: Sứ trắng
- Đường kính ≤ 10 cm
- Chất liệu: Sứ trắng
- Đường kính ≤ 7 cm
- Chất liệu: Sứ trắng
- Đường kính 10 cm ÷ 12 cm
- Chất liệu: Sứ trắng
- Đường kính≤ 20 cm
Chất liệu bằng sứ, kích cỡ, hoa văn phù
hợp với ấm
- Chất liệu: Sứ trắng
- Dung tích: ≥ 0,18lít

Mỗi bộ bao gồm:
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Ly uống nước lọc

Chiếc

10

Ly uống nước trái cây

Chiếc

10

Ly uống nước sinh tố

Chiếc

10

Ly rượu vang đỏ

Chiếc

10

Ly rượu vang trắng

Chiếc

10
39

Chất liệu: Thuỷ tinh
- Chất liệu: Thuỷ tinh
- Cao ≥ 20cm và độ dày ≥ 0,3cm
- Chấ t liêu:
̣ Thuỷ tinh,
- Cao ≥ 20cm và độ dày 0,3cm

Chất liệu: Thuỷ tinh

Ly champagne saucer

Chiếc

10

Ly champagne Flute

Chiếc

10

Ly champagne cao

Chiếc

10

Ly rượu mạnh

Chiếc

10

Ly bia

Chiếc

10

Ly cocktail

Chiếc

10

Ly margarita

Chiếc

10

Ly cordial

Chiếc

10

Ly cà phê

Chiếc

10

Bộ

1

Đồ vải

Chất liệu: Sứ trắng

Mỗi bộ bao gồm

37

Khăn ăn

Chiếc

25

Loại thông dụng, đảm bảo vệ sinh

Khăn phục vụ

Chiếc

10

Kích thước: 40cm x 40cm đến 70cm x
70cm

Khăn trải bàn vuông

Chiếc

5

Khăn trải bàn chữ nhật

Chiếc

5

Khăn trải bàn tròn

Chiếc

4

Bộ

1

Khay phục vụ

Kích cỡ phù hợp với bàn ăn

Mỗi bộ bao gồm
38

Loại hình tròn

Chiếc

5

Loại hình chữ nhật

Chiếc

5

Bộ

1

Đĩa các loại
39

Mỗi bộ bao gồm
Đĩa bánh mỳ
Chiếc

- Loại chống trơn, trượt
- Đường kính ≥ 50cm
- Loại chống trơn, trượt
- Kích thước
+ Dài ≥ 60cm
+ Rộng ≥ 40cm
Chất liệu: Sứ trắng

10
40

Đĩa kê Âu

Chiếc

10

Đĩa súp sâu lòng

Chiếc

10

Đĩa ăn món chính

Chiếc

10

Đĩa Ô van
Đĩa sa lat

Chiếc
Chiếc

10
10

Đĩa tráng mỉệng

Chiếc

10

Đĩa kê Á

Chiếc

10

Đĩa kê tách trà, cà phê

Chiếc

10

Đĩa kê ấm trà

Chiếc

10

Chất liệu: Sứ trắng, đĩa kê phù hợp với
kích cỡ ấm trà

Đĩa kê khăn lạnh

Chiếc

10

Chất liệu: Sứ trắng

Bộ

1

Bộ dụng cụ vệ sinh

Mỗi bộ bao gồm
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Cây gạt nước

Chiếc

3

Bàn chà khô nền

Chiếc

3

Chổi quét khu vực bếp

Chiếc

3

Thùng rác

Chiếc

6

Hót rác

Chiếc

3

- Chất liệu: Nhựa
- Kích thước:
+ Cán dài ≥ 120cm
+ Lưỡi gạt ≥ 40cm
- Chất liệu: Bông vải sợi
- Kích thước:
+ Cán dài ≥ 120cm
+ Bàn chà ≥ 40cm
- Chất liệu: Nhựa
- Cán dài ≥ 120cm
- Chất liệu: Nhựa, 2 ngăn có nắp đậy
- Dung tích: ≥ 50lít
- Chất liệu: Nhựa
- Cán dài ≥ 120cm

10.3 Phòng thực hành nghiệp vụ buồng – Số lượng 01
TT

1

2

Tên thiết bị

Đơn vị

Bảng ke ̣p giấy
(flipchart)

Chiếc

Tivi

Chiếc

Số
lượng

Yêu cầu kỹ thuật
Loại có chân giá đỡ, kić h thước mă ̣t bảng tối
thiểu:

1

60cm x 90cm, chiề u cao khoả ng 200cm.
Kích thước màn hình tối thiểu 32 inches.

1

41

3

Tủ lạnh

Chiếc

1

Dung tích tối thiểu: 30 lít; Phù hợp với diện
tích và bố trí trong phòng thực hành buồng.

4

Máy hút bụi

Chiếc

1

Công suất tối thiểu: 1000W. Dung tích tối
thiểu 10 lít, có chức năng hút khô và ướt.

Bộ

1

- Giường đôi

Kích thước theo tiêu chuẩn thông dụng của
các khách sạn

Chiếc

1

- Giường đơn

Chiếc

1

- Giường phụ
(extrabed)

Chiếc

1

Bộ

2

- Ga trải giường

Chiếc

3

- Vỏ chăn

Chiếc

3

- Tấm bảo vệ nệm

Chiếc

3

- Gối

Chiếc

4

- Vỏ gối

Chiếc

4

- Gối trang trí

Chiếc

3

- Dải trang trí giường

Chiếc

3

Chiếc

1

Giường ngủ các loại:

5

Đồ vải trải giường đôi
và đơn. Mỗi bộ gồm:

6

Kích thước thông dụng, phù hợp với các cỡ
giường.

Kích thước phù hợp với kích cỡ phòng;

Tủ quần áo
7

Có móc treo áo quần.

8

Két an toàn cá nhân

Chiếc

1

Kích thước tối thiểu: 23cm x 40cm x 34cm

9

Giá hành lý

Chiếc

1

Kích thước phù hợp kích cỡ buồng

10

Bàn ghế làm việc

Bộ

1

Kích thước phù hợp kích cỡ buồng

Bộ bàn trà bao gồm:

Bộ

1

Loại thông dụng trên thị trường tại thời
điểm mua sắm

- Bàn trà

Chiếc

1

- Ghế

Chiếc

2

11

12

Các loại đèn, bao
gồm:
- Đèn đọc sách

Kích thước thông dụng, phù hợp với bố trí
trong buồng ngủ
Chiếc

2

42

- Đèn đứng

Chiếc

1

Bộ

1

- Ấm đun nước siêu
tốc

Chiếc

1

Dung tích tối thiểu 0,7 lít, công suất tối
thiểu 1000W

- Cân sức khỏe

Chiếc

1

Loại thông dụng trên thị trường

- Máy sấy tóc

Chiếc

1

Công suất tối thiểu 750w

- Lọ hoa

Chiếc

2

Kích thước, chủng loại phù hợp với bố trí
tại buồng ngủ

- Thùng rác (sọt rác)

Chiếc

2

Có nắp đậy. Kích thước phù hợp với bố trí
tại buồng ngủ.

Đồ cung cấp dành cho
khách

13

Đồ vải cung cấp trong
phòng tắm. Mỗi bộ
gồm:

14

Bộ

3

- Khăn tắm

Chiếc

2

- Khăn tay

Chiếc

2

- Khăn mặt

Chiếc

2

- Thảm chân

Chiếc

1

- Áo choàng tắm

Chiếc

1

15

Rèm cửa sổ

Bộ

1

16

Bồn cầu

Bộ

1

17

Bồn tắm, chậu rửa
mặt và gương soi

Bộ

1

18

Xe đẩy phục vụ buồng

19

Bộ dụng cụ lau sàn

20

Các loại biển báo:

Chiếc

1

Bộ

2

Kích thước thông dụng được sử dụng tại các
khách sạn

Gồm 2 lớp: 1 lớp mỏng và 1 lớp dày chắn
ánh sáng
Thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm
mua sắm;

Có 2 đến 3 ngăn chứa đồ cung cấp, có túi
chứa rác và túi chứa đồ vải bẩn riêng biệt
Loại thông dụng trên thị trường

- Biểu tượng, chữ được in rõ ràng;
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- Màu bắt mắt và có phản quang

- Biển báo sàn ướt
“Wet floor”

Chiếc

2

- Biển báo khu vực
đang làm vệ sinh
“Cleaning in
progress”

Chiếc

2

- Biển báo in 02 mặt:
không làm phiền
(không quấy rầy) “Do
not disturb” và làm
ơn dọn buồng “Please
make up room”

Chiếc

1

21

Bảng chỉ dẫn thoát
hiểm

Chiếc

1

Có sơ đồ chỉ lối thoát hiểm và biểu tượng,
chữ được in rõ ràng

22

Máy giặt

Chiếc

1

Trọng lượng giặt tối thiểu: 8kg.

23

Chậu giặt

Chiếc

3

Dung tích tối thiểu 30 lít
Công suất tối thiểu của bàn là: 1000W

24

Bàn là và cầu là

Chiếc

2

Kích thước của cầu là thông dụng tại thời
điểm mua sắm

25

Đồng hồ

Chiếc

1

Loại có báo thức

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:
11.1 Đối với các đơn vị đào tạo
- Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội
dung của chương trình.
- Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết
cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.
- Chuẩn bị thật kỹ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ
toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng ký các học
phần.
- Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực
hiện tốt chương trình.
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- Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy
định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp
ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.
11.2 Đối với giảng viên
- Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần
phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các
phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.
- Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên
trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.
- Tổ chức cho sinh viên các buổi Seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và
hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền
thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại phòng
thực hành, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.
11.3 Đối với sinh viên
- Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp
với tiến độ.
- Tham ga lên lớp tối thiểu 80% thời gian lên lớp của học phần.
- Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.
- Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.
- Tự giác trong việc tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập
theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi Seminar.
- Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục
vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.
11.4 Phương pháp giảng dạy và học tập để đạt chuẩn đầu ra
Phương pháp giảng dạy và học tập của Khoa Kinh tế - Quản trị là tiếp cận giáo dục
dựa trên chuẩn đầu ra, ở cấp độ chương trình đào tạo, từ chuẩn đầu ra mong đợi của
chương trình đào tạo, thiết kế chuẩn đầu ra sinh viên, thiết kế chuẩn đầu ra môn học. Dựa
trên chuẩn đầu ra này xây dựng kế hoạch giảng dạy, tiến hành tổ chức giảng dạy, đề
cương môn học, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập và các công cụ đánh giá.
Sau khi kết thúc môn học, tiến hành đánh giá môn học và tiến đến đánh giá chương trình
để cập nhật chuẩn đầu ra và cải tiến chất lượng của chương trình đào tạo.
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Chiến lược

Phương pháp giảng dạy

Mô tả

giảng dạy

Đa số các môn học lý thuyết được

Giảng dạy
trực tiếp

dạy theo phương pháp thuyết trình
thuyết giảng, vấn đáp, đặt câu hỏi
gợi ý, giao bài tập về nhà cho sinh

• Thuyết giảng

viên và kiểm tra khả năng tự học của

• Trình diễn mẫu

sinh viên thông qua bài tập, thảo

• Luyện tập & thực hành

• Bài học
• Câu hỏi gợi ý, chuẩn đoán

luận, seminar.
Một số học phần giảng dạy gián tiếp
không có sự can thiệp rõ ràng nào
của giảng viên, các môn học được
chọn lựa trong CTĐT của chuyên
ngành có thể được tiến hành theo
Giảng dạy
gián tiếp

phương pháp dạy dựa trên dự án
hoặc giảng dạy dựa trên vấn đề,
người học được tạo điều kiện môi
trường tốt nhất cho hoạt động học
tập các học phần này. Các môn thực

• Yêu cầu
• Giải quyết vấn đề
• Nghiên cứu tình huống
• Xây dựng ý tưởng

tập doanh nghiệp, tham quan, đồ án
môn học, khóa luận tốt nghiệp.

Học tập trải
nghiệm

Các môn học trong chương trình đào
tạo được thiết kế học tập trải nghiệm
như các môn khoa học cơ bản, cơ sở

• Mô phỏng
• Hình ảnh tập trung

ngành và chuyên ngành sinh viên
được trang bị học tập thực hành và

• Đóng vai
• Mô hình

thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Các môn thực tập doanh nghiệp,
kiến tập chuyên môn, đồ án môn

• Trò chơi
• Thực tế
• Thí nghiệm

học, khóa luận tốt nghiệp.
Giảng dạy

Được thực hiện hầu hết trong các

• Tranh luận

tương tác

môn học của chương trình đào tạo.

• Thảo luận
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Sinh viên làm bài tập nhóm, thuyết

• Giải quyết vấn đề

trình nhóm, làm thực nghiệm nhóm,

• Học tập nhóm

thực tập doanh nghiệp, tham quan
thực tế và khóa luận tốt nghiệp.

• Tương tác, phản hồi

Hoạt động thực nghiệm, thiết kế
trong môn học khóa luận tốt nghiệp,

• Phân công công việc cá nhân

Học tập độc

trình bày khóa luận, các đồ án thiết

• Dự án nghiên cứu, khóa luận

lập

kế, làm bài tập ở nhà, viết báo cáo

tốt nghiệp

thí nghiệm, trình bày thí nghiệm và
học tập tự do.
12. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA
Cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế - Quản trị bao gồm: Trưởng khoa, phó trưởng
khoa, thư ký khoa, các tổ trưởng bộ môn và các giảng viên trực thuộc các bộ môn, ngoài
ra còn có Hội đồng khoa, Công đoàn và Đoàn khoa được thể hiện theo sơ đồ tổ chức dưới
đây:

Công đoàn.
Đoàn Khoa

TRƯỞNG

Hội đồng

KHOA

Khoa

Phó Trưởng
Khoa

Trợ lý Khoa

BM Du lịch

BM Quản trị

BM Tài chính

BM Kế toán

13. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA KHOA
Khoa Kinh tế - Quản trị (KTQT) là khoa chuyên môn thuộc Đại học Công Nghệ
Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-ĐHCNĐN ngày 01/7/2018 trên cơ
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sở hợp nhất Khoa Quản trị và Khoa Kế toán - Tài chính. Hiện nay, Khoa Kinh tế - Quản
trị đang đào tạo 04 ngành ở bậc đại học, gồm: Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân
hàng, Kế toán, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành và 01 ngành Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.
Khoa Kinh tế - Quản trị có các chức năng và nhiệm vụ sau:
-

Quản lý tổ chức giảng dạy các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch
vụ du lịch lữ hành, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng;

-

Xây dựng nội dung chương trình các ngành học trình Hội đồng Khoa học và Đào
tạo Trường và trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện và quản lý quá trình
đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng trong
chương trình, kế hoạch chung của Trường;

-

Tổ chức cho sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài
Trường; Thực hiện đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn;

-

Hợp tác liên kết đào tạo với các trường trong và ngoài nước;

-

Phối hợp cùng Phòng Đào tạo làm thời khóa biểu, quản lý điểm các bộ môn do
khoa trực tiếp đào tạo;

-

Chủ động khai thác các dự án hợp tác khoa học, đào tạo; phối hợp với các tổ chức
khoa học- công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa
học, sản xuất kinh doanh và nhu cầu xã hội;

-

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp được
giao và các đề tài với các cơ quan, đơn vị bên ngoài. Hướng dẫn sinh viên nghiên
cứu khoa học;

-

Chủ động phối hợp, tham gia cùng các đơn vị tổ chức các kỳ thi, kiểm tra, đánh giá
các môn do khoa phụ trách, của các đơn vị khác và của Trường khi có đề nghị;

-

Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng
phân công.

Đồng Nai, ngày .....tháng ......năm 2018
TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

48

