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BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số 123/QĐ-ĐHCNĐN ngày 28 tháng 7 năm 2018
của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai)

Tên chương trình : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã số : 7810103
1. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.1. Giới thiệu về chương trình đào tạo
1.2. Thông tin chung về chương trình đào tạo
1. Tên chương trình (tiếng Việt)

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

2. Mã ngành đào tạo

7810103

3. Trường cấp bằng

Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
Bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị

4. Tên gọi văn bằng

dịch vụ du lịch và lữ hành

5. Trình độ đào tạo

Đại học

6. Số tín chỉ yêu cầu

120 tín chỉ

7. Khoa quản lý

Khoa Kinh tế - Quản trị

8. Hình thức đào tạo

Chính quy

9. Thời gian đào tạo

04 năm

10. Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
1

10/10

11. Thang điểm đánh giá

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, không bị
truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc không
đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình
chỉ học tập;
- Tích lũy đủ số học phần quy định trong
chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn
khóa học đạt từ 2.00 trở lên;
- Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và
giáo dục thể chất;
- Có trình độ Tiếng Anh tối thiểu B1 (khung
tham chiếu Châu Âu) hoặc các Chứng chỉ
ngoại ngữ tương đương theo quy định ở
khung năng lực ngoại ngữ của Bộ GD &
ĐT;
- Có trình độ Tin học bằng B hoặc tương
đương.
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tự

12. Điều kiện tốt nghiệp

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.

13. Học tập nâng cao trình độ

- CTĐT của trường ĐH Khoa Học Xã Hội
Và Nhân Văn- ĐHQG Hà Nội
- CTĐT của trường ĐH Kinh Tế - ĐH Đà
Nẵng.
- CTĐT của trường Đại Học Hùng Vương,
Tp.HCM.
- CTĐT của trường Đại học Rangsit, Thái
Lan (Ký thoả thuận từ năm 2017
shorturl.at/fmozN).
- CTĐT của trường Đại học Western
Sydney

14. Chương trình tham khảo khi xây
dựng

15. Thời điểm cập nhật bản mô tả

Tháng 07/2018
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1.3. Tầm nhìn, Sứ mạng, và Triết lý giáo dục của Trường Đại Học Công Nghệ Đồng
Nai
- Tầm nhìn: Đến năm 2030, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trở thành trường
đại học ứng dụng tiên tiến trong và ngoài khu vực, với môi trường giáo dục hiện đại,
người học có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế toàn cầu.
- Sứ mạng: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (Dong Nai Technology University
- DNTU) là trường Đại học ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu
cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
- Triết lý giáo dục: Chuyên nghiệp, tận tâm, vươn tầm hội nhập.
1.4. Mục tiêu của chương trình đào tạo
1.4.1. Mục tiêu chung
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.
1.4.2. Mục tiêu cụ thể
- 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.
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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.

- 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
4

+ 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.

1.5. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Chương trình được thiết kế để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đạt được chuẩn đầu ra sau:
1.5.1. Về kiến thức
PLO 1. 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;
PLO 2. 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
PLO 3. 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;
PLO 4. 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;
PLO 5. Hiểu rõ được các chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát
trong quá trình hoạt động kinh doanh du lịch;
PLO 6. 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;
1.5.2. Về kỹ năng
PLO 7. 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;
PLO 8. Dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác;
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PLO 9. Phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện
môi trường không xác định hoặc thay đổi;
PLO 10. Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện
của các thành viên trong nhóm;
PLO 11. 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.
1.5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm
PLO 12. 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;
PLO 13. Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ
xác định;
PLO 14. 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
PLO 15. Có năng lực tự học, tự rèn luyện các phẩm chất đạo đức và nghề nghiệp
trong lĩnh vực du lịch.
1.5.4 Về trình độ Ngoại ngữ và Tin học
PLO 16. Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tối thiểu B1 khung tham chiếu
Châu Âu hoặc tương đương (Bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam);
PLO 17. 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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Ma trận mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo PLOs
Chuẩn đầu ra

Mục tiêu

PLO 1. PLO 2. PLO 3. PLO 4. PLO 5. PLO 6. PLO 7. PLO 8. PLO 9. PLO 10. PLO 11. PLO 12. PLO 13. PLO 14. PLO 15. PLO 16.PLO 17.
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1.6. Phương pháp giảng dạy – học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá
1.6.1. Phương pháp giảng dạy –học tập
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.

Hình 1: Mô tả tiếp cận giáo dục theo Chuẩn đầu ra
Danh sách chiến lược giảng dạy và phương pháp giảng dạy sử dụng trong chương
trình đào tạo được mô tả.
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Bảng 1: Chiến lược và phương pháp giảng dạy
Chiến lược
giảng dạy

Giảng dạy
trực tiếp

Mô tả

Phương pháp giảng dạy

Đa số các môn học lý thuyết được
dạy theo phương pháp thuyết trình
thuyết giảng, vấn đáp, đặt câu hỏi
gợi ý, giao bài tập về nhà cho sinh
viên và kiểm tra khả năng tự học của
sinh viên thông qua bài tập, thảo
luận, seminar.

Giảng dạy
gián tiếp

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
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

•
•
•
•
•

Thuyết giảng
Bài học
Câu hỏi gợi ý, chuẩn đoán
Trình diễn mẫu
Luyện tập & thực hành

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

tập các học phần này. Các môn thực
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
ngành và chuyên ngành sinh viên
được trang bị học tập thực hành và
thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Các môn thực tập doanh nghiệp,
kiến tập chuyên môn, đồ án môn
học, khóa luận tốt nghiệp.

•
•
•
•
•
•
•

Giảng dạy

Được thực hiện hầu hết trong các

• Tranh luận
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Mô phỏng
Hình ảnh tập trung
Đóng vai
Mô hình
Trò chơi
Thực tế
Thí nghiệm

tương tác

môn học của chương trình đào tạo.
Sinh viên làm bài tập nhóm, thuyết

• Thảo luận
• Giải quyết vấn đề

trình nhóm, làm thực nghiệm nhóm,
thực tập doanh nghiệp, tham quan
thực tế và khóa luận tốt nghiệp.

• Học tập nhóm
• Tương tác, phản hồi

Hoạt động thực nghiệm, thiết kế
trong môn học khóa luận tốt nghiệp,
Học tập độc trình bày khóa luận, các đồ án thiết
lập
kế, làm bài tập ở nhà, viết báo cáo
thí nghiệm, trình bày thí nghiệm và
học tập tự do.

• Phân công công việc cá
nhân
• Dự án nghiên cứu, khóa
luận tốt nghiệp

Các phương pháp giảng dạy học tập dựa trên chuẩn đầu ra môn học và phù hợp với
mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành. Chính sách của Nhà trường và Khoa Kinh tế - Quản trị là hỗ trợ tối đa về nguồn
lực, cụ thể: Nguồn tài chính hợp lý, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn và kinh
nghiệm thực tiễn nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm và khả năng nghiên cứu tốt, thái độ
phục vụ nhiệt tình, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo đảm bảo, trang thiết bị được định kỳ
rà soát, thay thế, bổ sung theo năm học đáp ứng nhu cầu học tập. Đặc biệt, Khoa Kinh tế
- Quản trị chú trọng phát triển các kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên. Các
phương pháp kiểm tra đánh giá đa dạng, đảm bảo tính tương tác. Thời gian cho phép
thực hiện được qui định trong kế hoạch học tập và kiểm tra đánh giá của Nhà trường.
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Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra (PLOs) và các phương pháp giảng dạy – học tập
Chuẩn đầu ra (PLOs)
Phương pháp dạy học
01

02

03

04

05

06

07

08

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Động não

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Chia sẻ theo cặp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Thảo luận nhóm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Thuyết giảng chủ

09

10

11

12

13

14

15

16

17

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

động

5. Nghiên cứu tình

x

x

x

x

huống
6. Hướng dẫn luyện
tập

x

x

7. Đóng vai

x

x

x

x

x

x

8. Học theo dự án

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.6.2. Phương pháp đánh giá
Phương pháp đánh giá sinh viên dựa trên chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra
môn học phản ánh mức độ đạt được của chuẩn đầu ra chương trình. Việc đánh giá này
phải đảm bảo tính giá trị, độ tin cậy và công bằng. Đánh giá sinh viên bao gồm thi đầu
vào, khảo sát sinh viên về môn học giữa kỳ và đánh giá tổng thể cuối kỳ. Các phương
pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn, bài kiểm tra ngắn, bài tiểu
luận, bài thi thực hành, tham quan doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp, bài thuyết trình,
nghiên cứu tình huống, nghiên cứu dự án (PBL).
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* Thang điểm đánh giá:
- 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

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

Đạt

12

5,0 - 5,4

D+

1,5

4,0 - 4,9

D

1,0

<4

F

0

Không đạt

* Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
- Đánh giá các học phần lý thuyết:
Điểm kiểm tra quá trình (hoặc tiểu luận), 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
+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
- Đánh giá các học phần có lý thuyết và thực hành:
a. Đối với học phần không có tiểu luận:
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+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.
- 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).
- Đánh giá học phần khóa luận tốt nghiệp (KLTN)
Khóa luận của sinh viên được đánh giá thông qua Bảo vệ KLTN trước hội đồng
- Sinh viên sẽ phải bảo vệ kết quả của KLTN trước Hội đồng thẩm định cấp Khoa,
các thành viên Hội đồng sẽ cho điểm độc lập với nhau.
- Để được đưa ra Hội đồng bảo vệ, KLTN phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có ý kiến nhận xét của giáo viên hướng dẫn và đạt điểm 5,5 trở lên
+ Có ý kiến nhận xét của giáo viên chấm phản biện và đạt điểm 5,5 trở lên
- Việc chấm khóa luận tốt nghiệp được thực hiện bởi các Hội đồng do Hiệu trưởng
quyết định thành lập.
Chấm điểm KLTN của sinh viên theo các nội dung và thang điểm như sau:
STT

Nội dung

Thang điểm

1.

Hình thức của Khóa luận tốt nghiệp.

2

2.

Nội dung thực hiện của Khóa luận tốt nghiệp

4

3.

Thuyết trình khóa luận

2
14

4.

Trả lời câu hỏi

2

Tổng cộng

10

* Phương pháp đánh giá
Phương pháp đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch
vụ du lịch và lữ hành được chia thành 2 loại chính: Đánh giá tiến trình (Formative
Assessment) và Đánh giá tổng kết (Summative Assessment).
Diễn giải để mô tả các phương pháp đánh giá như trong bảng.
Ma trận quan hệ giữa phương pháp đánh giá và chuẩn đầu ra (PLOs)
Phương pháp đánh
giá

1

Chuẩn đầu ra (PLOs)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I. Đánh giá tiến trình
1. Đánh giá chuyên cần

X

X

2. Đánh giá bài tập

X

X

3. Đánh giá thuyết trình

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

II. Đánh giá tổng kết
4. Viết luận
5. Trắc nghiệm khách
quan
6. Bảo vệ và thi vấn đáp

X

7. Bài tập lớn

X

8. Thực hành

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

2. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
2.1. Cấu trúc chương trình dạy học
STT

Khối kiến thức, số tín chỉ

Số tín chỉ
Bắt buộc
24

Tự chọn
02

1

Khối kiến thức chung

2

Khối kiến thức cơ sở ngành

24

14

3

Khối kiến thức ngành

30

16

15

4
5

Thực tập tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
Tổng:

5

0

5

0

88

32
120

2.2. Ma trận quan hệ giữa các khối kiến thức và chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)

Khối kiến thức

Số Tỉ lệ
TC %

PLOs
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Khối
kiến thức chung
1

26

22% 2

2

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

3

2

Khối kiến thức cơ sở
2
ngành

38

32% -

2

2

-

2

2

4

- 2 2

-

2

3

3

2

-

3

3
Khối
kiến thức ngành

46

38% -

-

-

2

2

2

4

2 3 3

3

3

3

3

3

3

3

4
Thực
tập tốt nghiệp

5

4% -

-

-

3

3

3

4

3 3 3

3

3

-

4

4

-

3

Khóa
luận tốt nghiệp
5

5

4% -

-

-

3

4

4

5

- 3 3

3

-

-

4

5

-

3

Chú thích: 1 – Nhớ, 2 – Hiểu, 3 – Vận dụng, 4 – Phân tích, 5 – Đánh giá, 6 – Sáng tạo
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2.3. Danh sách các học phần

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 triết học Mác – Lênin nói riêng trong đời sống xã hội; Phân tích
được các nội dung lý luận cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận của
chủ nghĩa duy vật biện chứng: Vật chất - ý thức, Phép biện chứng
duy vật, Lý luận nhận thức; Phân tích được các nội dung lý luận cơ
bản và ý nghĩa phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử: Hình
thái kinh tế – xã hội, Giai cấp – dân tộc, Nhà nước và cách mạng xã
hội, Ý thức xã hội, Vấn 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
17

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)

0070077

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)
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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
developing students' competencies required for academic
Tiếng anh B1
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
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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)

lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam;
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
1570008
nhiệm xã hội và nhận dạng các vấn đề đạo đức trong những nền kinh
doanh
tế mới nổi liên quan đến kế toán, tài chính, quản trị nhân lực,
21

3(3,0,6)

3(3,0,6)

3(3,0,6)

8
2(2,0,4)

Ghi chú

Mã HP

Học phần

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

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

marketing, quảng cáo, môi trường và quyền sở hữu trí tuệ trong thời
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
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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(1,1,4)

2(2,0,4)

Ghi chú

Mã HP

Học phần

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

người khác trong những dự án nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh
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

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.
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3(2,1,6)

2(2,0,4)

Ghi chú

Mã HP

Học phần

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

Hiểu và trình bày được các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - văn hóa xã
hội và tài nguyên du lịch đặc trưng của đất nước; hiện trạng và quy
hoạch phát triển của ngành Du lịch Việt Nam; chọn và phân loại
Địa lý và tài được các tài nguyên du lịch đặc trưng; vận dụng được các đặc điểm
1670016
nguyên du lịch 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)
1670028
Lịch sử văn Biết các khái niệm cơ bản về văn minh, phân biệt được các khái niệm
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Khối lượng
kiến thức (Lý
thuyết/ Thực
hành/Tự học)

3(3,0,6)

2(2,0,4)

3(3,0,6)

2(1,1,4)
6
2(2,0,4)

Ghi chú

Mã HP

Học phần
minh thế giới

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

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)
văn minh với văn hiến, văn vật và văn hóa. Có kiến thức cơ bản về
các nền văn minh lớn cổ đại trên thế giới như nền văn minh Ai Cập
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,
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Kinh tế du lịch

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
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
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Học phần bắt buộc

30

1670033

Marketing
lịch

du

1570113

Thực
tập
chuyên ngành 1

1570114

Thực
tập
chuyên ngành 2

Hiểu các kiến thức về thị trường kinh doanh du lịch, vận dung kiến
thức để và kỹ năng để xây dựng và hoạch định chiến lược marketing
du lịch và các kỹ năng cơ bản trong mối quan hệ khách hàng và bán
sản phẩm 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
điểm, Buồng phòng; hình thành các kỹ năng thu thập thông tin, kỹ
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
được hai trong các quy trình nghiệp vụ: Nghiệp vụ hướng dẫn, nghiệp
vụ lữ hành, quy trình thiết kế và điều hành tour; rèn luyện tác phong
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Tuyến điểm du
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doanh lữ hành
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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
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
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trình du lịch, môi trường kinh doanh và chiến lược, chính sách kinh
doanh của doanh nghiệp lữ hành.
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
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dịch vụ của tour du lịch đó.
The basic aim of English for Tourism is to understand the concepts of
international travel and related topics, including Marketing,
Reservations, Ticketing and Travel Documentation; Understand and
Tiếng
Anh be familiar with world’s major travel destinations; Understand the
1670086
chuyên ngành - concept of ground, sea and air travel; To develop the communication
du lịch 2
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.
1670021
Du lịch sinh Hiểu các khái niệm cơ bản và những vấn đề liên quan đến du lịch
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sinh thái, những đặc trưng và điều kiện để phát triển du lịch sinh thái,
tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam, đề ra
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.
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Hiểu được tâm lý cơ bản của con người, cách thức vận dụng các kỹ
Tâm lý và nghệ
năng lãnh đạo vào việc xử lý các tình huống thực tế nhằm đạt được
thuật lãnh đạo
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
Quy hoạch du
trên cơ sở lý luận về quy hoạch du lịch qua đó đưa ra những phân
lịch
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),
Quản trị khu du hoạch định đầu tư xây dựng Resort, hoạch định các dịch vụ phục vụ,
lịch
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
Quản trị rủi ro
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
Quản trị khách
viên chuyên ngành Nhà hàng khách sạn. Môn học này giúp cho người
sạn
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
Quản trị Nhà
tính toán được định lượng thực phẩm và đồ uống theo một số thực
hàng
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
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1570099

Quản
chính

tài

1570067

Quản trị chiến
lược

1570077

Quản trị dự án
đầu tư
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Quan hệ công
chúng
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Phân tích hoạt
động
kinh
doanh

1270114

Y tế và an toàn
trong tour du

kỹ thuật xuất, nhập và bảo quản hàng hóa, làm được các báo cáo
nhập, xuất hàng, lưu kho.
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,
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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

Học phần

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

thuyết/ Thực
hành/Tự học)

lịch

1570117

1670123

ngoại khoa cũng như các bệnh truyền nhiễm thường gặp, nhận biết
những dụng cụ cơ bản trong hoạt động sơ cấp cứu.
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

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.
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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)

- 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
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

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
Phương pháp cho sinh viên có các kỹ năng như: kỹ năng nghe giảng, phương pháp
học đại học *
học đọc, kỹ năng nghe, kỹ năng ghi chép, học theo nhóm, tự học, kỹ
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,
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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)

kỹ năng học tập và thi cử Online.
2(2,0,4)

0070031

Biết cách giải quyết vấn đề tồn tại trong cuộc sống, học tập và cho
công việc sau này; biết cách sử dụng các công cụ để tìm hiểu nguyên
nhân truy tìm tận gốc vấn đề, đề ra giải pháp để giải quyết các vấn đề
Kỹ năng giải
một cách hiệu quả. Sinh viên sẽ được trang bị các phương pháp tư
quyết vấn đề và
duy sáng tạo để phát triển các ý tưởng mới và thay đổi thái độ đối với
tư duy sáng tạo
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

2.4. Ma trận quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
TT

Mã học
phần

1

0070049

Tên học phần

2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ
nghĩa Mác – Lênin
0070113 Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

0070005

4

0070051 Pháp luật đại cương

5

0070057 Phương pháp học đại học (*)
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình &
0070033
làm việc nhóm (*)
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư
0070031
duy sáng tạo (*)
Kỹ năng phỏng vấn & hồ sơ xin
0070034
việc (*)

6
7
8
9

Đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam

Chuẩn đầu ra (PLOs)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
1

2

2

0070131 Tiếng Anh 1 (*)

2

2

10 0070132 Tiếng Anh 2 (*)

2

2

11 0070133 Tiếng Anh 3 (*)

2

2

12 0070134 Tiếng Anh 4 (*)

2

2

13 0070076 Tiếng Anh A1

2

2

14 0070077 Tiếng Anh A2

2

2

15 0070078 Tiếng Anh B1

2

2

16 0370152 Tin học trình độ A (*)

2
36

3

17 0370153 Tin học trình độ B (*)

2

3

18 0070091 Toán cao cấp

2

19 1670066 Tâm lý học đại cương

1

2

20 1570141 Xã hội học đại cương

1

2

21 1670124 Tổng quan du lịch
22 1070098 Cơ sở văn hóa Việt Nam

2
1

2

23 1570080 Quản trị học

2

24 1570023 Kinh tế học

2

25

070038

Luật du lịch

2

2

3

2

2

1

2

26 3270009 Kỹ năng hoạt náo
27 1770048 Nguyên lý kế toán
28 1670016 Địa lý và tài nguyên du lịch

3

3

3

3

2

2
2

2

Tâm lý và giao tiếp kinh doanh du
lịch
30 1570008 Đạo đức kinh doanh
29 1670016

2
2

3

2

3

2

3

3

2
2

31 1670029 Lịch sử văn minh thế giới

1

32 1670026 Lễ hội truyền thống Việt Nam

1

2

33 1670136 Văn hoá các tộc người Việt Nam
34 3270068 Văn hoá ẩm thực

2

1

35 1870029 Nghiệp vụ thanh toán

2
37

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2
2

36 1770070 Thuế doanh nghiệp

1

37 1570139 Văn hóa doanh nghiệp

2
1

2

38 1670028 Lịch sử văn hóa Việt Nam

2

39 3370007 Kỹ năng soạn thảo văn bản

2

40 1670015 Địa lý kinh tế Việt Nam
41 3270005 Kinh tế du lịch

2

3

3

3

2

2

2

42 0270119 Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

43 1570013 Hành vi khách hàng

3

44 1670033 Marketing du lịch

3

2

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

45 1670076 Thực tập chuyên ngành 1

3

3

46 1670077 Thực tập chuyên ngành 2

3

3

47 1670079 Thực tập chuyên ngành 3

4

3

48 1670126 Tuyến điểm du lịch

2

49 1670036 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

3

3

3

4

50 1670059 Quản trị kinh doanh lữ hành

1

3

3

51 1570062 Quản trị bán hàng

2

3

51 1570134 Tuyển dụng và huấn luyện nhân sự

3

3

53 1670084

3

3

3

2
3

2
2

3

3

3

3

3

2
2

Tiếng Anh chuyên ngành - du lịch
1

2

54 1670069 Thiết kế và xây dựng tour

3
38

3

4

4

3

3

3

3

3

2

3

Tiếng Anh chuyên ngành - du lịch
2
56 1670039 Nghiệp vụ lữ hành
55 1670086

2
3

2

3

2

58 1670080 Thực tập tốt nghiệp

4

3

59 1670139 Khóa luận tốt nghiệp

5

4

57 1670050 Quản trị chất lượng du lịch

2

60 3270023 Nghiệp vụ chế biến món ăn
61 1670021 Du lịch sinh thái

3

4

2

3

3
4

1

1

2

2

62 1670020 Du lịch Quốc tế

2

63 3270020 Nghiệp vụ buồng khách sạn

2

3

4

3

3

3

3

2

64 3270024 Nghiệp vụ lễ tân

2

3

4

3

3

3

3

2

65 3270032 Nghiệp vụ pha chế

3

66 1570106 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo
67 1670062 Quy hoạch du lịch

2
2

2

2

2

68 3270040 Quản trị khu du lịch

2

69 1570092 Quản trị rủi ro

2

3

2

2

3

2

70 3270038 Quản trị khách sạn

2

2

3

3

2

71 3270045 Quản trị Nhà hàng

2

2

3

3

2

72 1570099 Quản trị tài chính

2

3

73 1570067 Quản trị chiến lược

2

3
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2
3

2

3

74 1570077 Quản trị dự án đầu tư

2

3

75 1670048 Quan hệ công chúng

3
2

76 1570054 Phân tích hoạt động kinh doanh

2

77 1270114 Y tế và an toàn trong tour du lịch
78 1570117 Thương mại điện tử

3

79 1670123 Tổ chức sự kiện

3

3

3

2

2

3

2

3

4

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

4

3

3

3

3

Chú thích: 1 – Nhớ, 2 – Hiểu, 3 – Vận dụng, 4 – Phân tích, 5 – Đánh giá, 6 – Sáng tạo
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2

3

2

3

2.5. Mô tả tóm tắt các học phần
HỌC PHẦN 1:

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cung cấp cho sinh viên
những kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội
khoa học, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản
chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội hiện
thực và triển vọng.
HỌC PHẦN 2:

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ngoài chương mở đầu nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1 trình bày về cơ sở,
quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình
bày nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu học phần.
HỌC PHẦN 3:

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 8 chương. Chương I: Sự ra đời của Đảng
Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, chương II: Đường lối đấu
tranh giành chính quyền (1930-1945), chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), chương IV: Đường lối công nghiệp hoá,
chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị, chương VII: Đường lối xây dựng văn
hoá và giải quyết các vấn đề xã hội, chương VIII: Đường lối đối ngoại. Nội dung chủ yếu
của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về đường lối
của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới.
HỌC PHẦN 4:

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Môn học giới thiệu những nét cơ bản trong hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa và tính thực tiễn của các bộ luật cơ bản trong đời sống xã hội.
HỌC PHẦN 5:

PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC

Học phần giúp cho tân sinh viên 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 học đọc, kỹ năng nghe,
kỹ năng ghi chép, học theo nhóm, tự học, kỹ 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. Cho sinh viên hiểu được lịch sử, truyền thống, văn hóa
của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai Giúp sinh viên học và hiểu được những nhu
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cầu của xã hội đối với nguồn nhân lực trong tương lai và trang bị những kỹ năng cơ bản
để thích ứng với môi trường học đại học. tạo ra động lực học tập cá nhân, tư duy tích cực
về tương lai và nghề nghiệp theo đuổi, tránh được những tác động tiêu cực ở môi trường
xã hội mới lôi kéo bản thân, để phấn đấu vươn lên.
HỌC PHẦN 6:
KỸ NĂNG GIAO TIẾP, THUYẾT TRÌNH & LÀM VIỆC
NHÓM
Trang bị cho sinh viên kiến thức và rèn luyện các kỹ năng về 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.
HỌC PHẦN 7:

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ TƯ DUY SÁNG TẠO

Ở học phần này, sau khi học xong sinh viên có khả năng biết cách giải quyết vấn đề tồn
tại trong cuộc sống, học tập và cho công việc sau này; biết cách sử dụng các công cụ để
tìm hiểu nguyên 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
HỌC PHẦN 8:

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN & HỒ SƠ XIN VIỆC

Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để cách viết một bộ hồ sơ xin việc và cách
trả lời phỏng vấn xin việc làm, giúp cho người học tự tin trước nhà tuyển dụng và chịu
trách nhiệm đối với nghề nghiệp và mục tiêu công việc của mình. Đồng thời có những kỹ
năng để thực hiện chuẩn bị phỏng vấn tìm việc thành công.
HỌC PHẦN 9:

TIẾNG ANH 1

Học phần này cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng và các mẫu câu ở trình độ sơ cấp về các
tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết,
dụng được từ vựng và cấu trúc để diễn đạt ý tưởng trong giao tiếp về các chủ đề ngôn ngữ
ở trình độ sơ cấp như giới thiệu bản thân, cách sống, con người và gia đình.
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HỌC PHẦN 10:

TIẾNG ANH 2

Học phần này giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở trình độ sơ cấp
Phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, dụng được từ vựng và cấu trúc để diễn đạt ý tưởng
trong giao tiếp về các chủ đề ngôn ngữ ở trình độ sơ cấp như mô tả được nơi yêu thích,
gọi món tại nhà hàng và các hoạt động xảy ra thời thơ ấu và cuối tuần.
HỌC PHẦN 11:

TIẾNG ANH 3

Học phần này giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, dụng được từ vựng
và cấu trúc để diễn đạt ý tưởng trong giao tiếp về các chủ đề ngôn ngữ ở trình độ tiền
trung cấp như kì nghỉ yêu thích, phim ảnh, tại sân bay và mô tả được các loại phương tiện
vận chuyển phổ biến.
HỌC PHẦN 12:

TIẾNG ANH 4

Học phần này giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, dụng được từ vựng
và cấu trúc để diễn đạt ý tưởng trong giao tiếp về các chủ đề ngôn ngữ ở trình độ tiền
trung cấp như hoạch định được kế hoạch tương tai, các vấn đề về sức khỏe và trải nghiệm.
HỌC PHẦN 13:

TIẾNG ANH A1

Học phần này giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, dụng được từ vựng và
cấu trúc để diễn đạt ý tưởng trong giao tiếp về các chủ đề ngôn ngữ ở trình độ trung cấp
như mô tả tranh và tranh luận đưa ra lập luận cá nhân.
HỌC PHẦN 14:

TIẾNG ANH A2

Học phần này giúp sinh viên củng cố vốn từ vựng và các mẫu câu ở trình độ trung cấp về
các tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và tại công sở về việc tranh luận và
đưa ra quan điểm cá nhân; Phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, dụng được từ vựng và
cấu trúc để diễn đạt ý tưởng trong giao tiếp về các chủ đề ngôn ngữ ở trình độ trung cấp
như tranh luận đưa ra quan điểm cá nhân về 1 người bạn lý tưởng, hình thức shopping yêu
thích và mô tả được tình hình thời sự hàng ngày trong cuộc sống qua tranh ảnh.
HỌC PHẦN 15:

TIẾNG ANH B1

Học phần này giúp sinh viên củng cố vốn từ vựng và các mẫu câu ở trình độ cao trung về
các tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và phỏng vấn xin việc; Phát triển kỹ
năng nghe, nói, đọc, viết, sử dụng được từ vựng và cấu trúc để diễn đạt ý tưởng trong giao
tiếp về các chủ đề ngôn ngữ ở trình độ cao trung như tự giới thiệu bản thân tại cuộc phỏng
vấn xin việc, tranh luận đưa ra lập luận để bảo vệ ý kiến và tự viết được đơn xin việc và
sơ yếu lý lịch.
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HỌC PHẦN 16:

TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A (*)

Tin học trình độ A là học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về thông tin, xử lý
thông tin; Hệ điều hành Windows; Mạng máy tính và Internet; Các kỹ năng soạn thảo và
trình bày văn bản Word; Sử dụng thành thạo bảng tính và các hàm Excel cơ bản;
HỌC PHẦN 17:

TIN HỌC TRÌNH ĐỘ B (*)

Tin học trình độ A là học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về Sử dụng Internet,
bảo mật & phòng chống Virus; kỹ thuật soạn bài thuyết trình bằng Microsoft PowerPoint;
một số thủ thuật và kỹ năng nâng cao khi sử dụng Microsoft Word, và Microsoft Excel.
HỌC PHẦN 18:

TOÁN CAO CẤP

Học phần cung cấp 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 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.
HỌC PHẦN 19:

TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Môn học cung cấp cho người học: khái quát về tâm lý học; cơ sở tự nhiên và xã hội của
tâm 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 thuộc tính tâm lý của nhân cách.
HỌC PHẦN 20:

XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

Môn học này trang bị cho sinh viên 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 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 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.
HỌC PHẦN 21:

TỔNG QUAN DU LỊCH

Nội dung học phần Tổng quan du lịch bao gồm 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
phẩm du lịch. Động cơ và phân loại hoạt động du lịch. Điều kiện để 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.
HỌC PHẦN 22:

CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
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Môn học Cơ sở Văn hóa Việt Nam giúp sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản về
văn hóa, đặc trưng văn hóa, nhận diện được các vùng văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam; tiến
trình lịch sử của văn hóa Việt Nam từ nguồn gốc cho đến nay. Tìm hiểu các thành tố văn
hóa: văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức cộng đồng; văn hóa giao tiếp ứng xử với môi
trường tự nhiên và xã hội. Tìm hiểu sự giao lưu ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam với văn
hóa Trung Hoa, Ấn Độ và văn hóa phương Tây.
HỌC PHẦN 23:

QUẢN TRỊ HỌC

Quản trị học là môn học cơ sở ngành cho các khối ngành kinh tế, nội dung môn học tập
trung nghiên cứu các vấn đề của tổ chức và hoạt động quản trị. Môn học tiếp cận theo
chức năng của nhà quản trị như chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Bên
cạnh đó môn học còn cung cấp cho người học những kiến thức chung về môi trường tổ
chức, vấn đề ra quyết định, sự phát triển của tư tưởng quản trị. Sinh viên học môn này
được phát triển ở cả hai khía cạnh là kỹ năng chuyên môn và kiến thức tổng quát về hoạt
động quản trị kinh doanh trong tổ chức.
HỌC PHẦN 24:

KINH TẾ HỌC

Môn học trình bày một số 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 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.
HỌC PHẦN 25:

LUẬT DU LỊCH

Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản, có hệ thống những kiến thức về
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
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.
HỌC PHẦN 26:

KỸ NĂNG HOẠT NÁO

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về kỹ năng hoạt náo, cung cấp các kiến thức cơ
bản để trở thành hoạt náo viên. Phân loại các trò chơi hoạt náo và quy trình tổ chức các
trò chơi hoạt náo cơ bản.
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HỌC PHẦN 27:

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Nguyên lý kế toán là học phần thuộc phần kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho sinh
viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, đối tượng, nguyên tắc, chức năng nhiệm vụ,
vai trò của kế toán; các phương pháp kế toán và việc vận dụng các phương pháp kế toán
vào quá trình hoạt động chủ yếu của một đơn vị cụ thể. Giúp cho sinh viên có kiến thức
tổng quát về công việc kế toán và nền tảng để học tiếp các học phần cao hơn như: kế toán
tài chính doanh nghiệp, kế toán quản trị, kế toán Nhà nước.
HỌC PHẦN 28:

ĐỊA LÝ VÀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH

Trình bày và phân tích những kiến thức cơ sở khoa học địa lý du lịch và địa lý du lịch
Việt Nam; hệ thống tài nguyên du lịch, các điều kiện kinh tế, xã hội và những ảnh hưởng
tới sự phát triển của hoạt động du lịch.
HỌC PHẦN 29:

TÂM LÝ VÀ GIAO TIẾP KINH DOANH DU LỊCH

Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản và có hệ thống về tâm lý giao
tiếp trong du lịch; nhằm giúp sinh viên vận dụng các phương pháp tâm lý và tâm lý xã hội
để tìm hiểu tâm lý xã hội của con người trong du lịch; có kỹ năng 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.
HỌC PHẦN 30:

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

Môn học Đạo Đức Kinh Doanh tập trung vào việc xây dựng nền tảng đạo đức, trách
nhiệm xã hội và nhận dạng các vấn đề đạo đức trong những nền kinh 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 kỳ hội nhập của VN và toàn cầu hóa.
HỌC PHẦN 31:

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

Môn học Lịch sử văn minh thế giới giúp sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản về
văn minh, phân biệt được các khái niệm văn minh với văn hiến, văn vật và văn hóa. Có
kiến thức cơ bản về các nền văn minh lớn cổ đại trên thế giới như nền văn minh Ai Cập
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 và đi sâu tìm hiểu về 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.
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HỌC PHẦN 32:

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Học phần gồm có 3 chương nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phong
tục tập quán Việt Nam. Cung cấp các kiến thức về các tín ngưỡng dân gian trong đời sống
tâm linh của người Việt. Đồng thời tìm hiểu các lễ hội tiêu biểu nhằm tăng thêm sự hiểu
biết về một nền văn hóa đa dạng đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam.
HỌC PHẦN 33:

VĂN HOÁ CÁC TỘC NGƯỜI VIỆT NAM

Học phần cung cấp cho sinh viên những 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. Tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc thuộc các nhóm ngữ hệ
và nhóm ngôn ngữ.
HỌC PHẦN 34:

VĂN HOÁ ẨM THỰC

Văn hóa ẩm thực là một môn học trang bị cho sinh viên những khái niệm về văn hóa và
văn hóa ẩm thực. Xác định được các nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam và các nước lớn
trên thế giới, những yếu tố ảnh hưởng tới văn hóa ẩm thực. Trình bày được ảnh hưởng
của sự phát triển du lịch đến văn hóa ẩm thực. Phân biệt được những đặc trưng cơ bản của
các nền văn hoá ẩm thực quan trọng đối với du lịch Việt Nam: Trung Quốc, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Pháp, Anh, Mỹ, Nga
HỌC PHẦN 35:

NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

Môn học cung cấp kiến thức tổng quan về thanh toán quốc tế và hoạt động mua bán hàng
hóa quốc tế, các chứng từ tài chính và chứng từ thương mại dùng trong thanh toán quốc
tế. Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng như chuyển tiền, nhờ thu và tín dụng
chứng từ cũng là nội dung quan trọng của môn học này.
HỌC PHẦN 36:

THUẾ DOANH NGHIỆP

Học phần này gồm 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.
HỌC PHẦN 37:

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Môn học này trang bị cho người học 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.
HỌC PHẦN 38:

LỊCH SỬ VĂN HÓA VIỆT NAM
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Môn học Lịch sử văn hóa Việt Nam giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về các khái
niệm văn hóa, văn hóa học, các chức năng và đặc trưng của văn hóa, bên cạnh đó sinh
viên nhận biết và 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 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.
HỌC PHẦN 39:

KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết về hệ thống văn bản
quản lý văn bản, 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 …) - những kỹ năng rất cần
thiết trong hoạt động nghề nghiệp sau này.
HỌC PHẦN 40:

ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản của lý luận về tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội
nói chung, tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội của nước Việt Nam nói riêng. Môn học trình
bày những khái niệm vùng kinh tế, phân vùng kinh tế dựa theo chuyên môn hóa kinh tế.
Môn học giới thiệu vai trò, vị trí của từng ngành kinh tế trong tổng thể nền kinh tế, giới
thiệu sự phân bố cụ thể của các ngành nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại
dịch vụ của Việt Nam, từ đó sinh viên có thể áp dụng vào thực tế trong quy hoạch, lựa
chọn vùng (địa điểm) cụ thể cho đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế. Môn học
giúp cho sinh viên hiểu được vị trí của Việt Nam trong tổng thể kinh tế thế giới, ảnh
hưởng của vị trí địa lý đối với sự phát triển kinh tế. Môn học giới thiệu các nguồn lực phát
triển chủ yếu và cách sử dụng các nguồn lực đó để phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
HỌC PHẦN 41:

KINH TẾ DU LỊCH

Học phần Kinh tế du lịch trang bị cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm kinh doanh
ngành du lịch - khách sạn; kiến thức về tổ chức quản lý và kinh doanh du lịch - khách sạn:
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 du lịch - khách sạn.
HỌC PHẦN 42:

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
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Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp tiến hành
một nghiên cứu một cách có hệ thống và mang tính khoa học. Sinh viên sẽ được giới thiệu
về các bước thực hiện một nghiên cứu, từ đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, thu thập thông
tin, cho đến hoàn thành và báo cáo đề án nghiên cứu. Sinh viên sẽ được giới thiệu về
những thiết kế nghiên cứu khác nhau, về cách chọn mẫu, cách thức xây dựng và tổ chức
nghiên cứu để có thể tự mình áp dụng vào các đề án nghiên cứu của mình sau này.
HỌC PHẦN 43:

HÀNH VI KHÁCH HÀNG

Học phần Hành vi khách hàng giúp cho sinh viên có thể hiểu biết và nắm bắt các ý tưởng
và lý thuyết về hành vi, tiêu dùng và tiến trình ra quyết định, bao gồm khía cạnh cá nhân
và tổ chức, 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.
HỌC PHẦN 44:

MARKETING DU LỊCH

Cung cấp cho người học những kiến thức cốt lõi của marketing và marketing du lịch; Là
môn học lý thuyết kết hợp với thực hành và đánh giá môn học bằng hình thức kiểm tra hết
môn. Trình bày và phân tích những kiến thức về thị trường du lịch, kỹ năng xây dựng và
hoạch định chiến lược marketing và các kỹ năng cơ bản trong hoạt động quan hệ khách
hàng và bán sản phẩm du lịch.
HỌC PHẦN 45:

THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 1

Môn học tạo điều kiện cho sinh viên cọ xát thực tế và nắm được quy trình công việc trong
hệ thống tuyến điểm, các khu du lịch,các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và Nhà hàng –
Khách sạn, bổ sung kiến thức chuyên môn về ngành học.
HỌC PHẦN 46:

THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 2

Môn học tạo điều kiện cho sinh viên cọ xát thực tế và nắm được quy trình công việc trong
các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, các khu, điểm du lịch, trong hệ thống các doanh
nghiệp kinh doanh lữ hành, các Nhà hàng – Khách sạn, bổ sung kiến thức chuyên môn về
ngành học.
HỌC PHẦN 47:

THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 3

Môn học tạo điều kiện cho sinh viên cọ xát thực tế và nắm được quy trình công việc trong
các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, các khu, điểm du lịch, trong hệ thống các Nhà hàng
– Khách sạn, bổ sung kiến thức chuyên môn về ngành học.
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HỌC PHẦN 48:

TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH

Trang bị những kiến thức cơ bản về tuyến, điểm, các yếu tố hình thành tuyến điểm du
lịch, kỹ năng và phương pháp xây dựng tuyến điểm du lịch; những kiến thức về tuyến
điểm du lịch chủ yếu của Việt Nam và các địa phương từ đó vận dụng vào quá trình thiết
kế, tổ chức và hướng dẫn du lịch.
HỌC PHẦN 49:

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Môn học cung cấp cho SV kiến thức về nghiệp vụ hướng dẫn, các loại hướng dẫn viên và
điều kiện để được cấp thẻ HDV. Phương pháp tổ chức thực hiện tou du lịch, thực hiện
hướng dẫn du lịch tại các điểm tham quan và trang bị kiến thức chung về xử lý tình huống
trong hoạt động hướng dẫn du lịch.
HỌC PHẦN 50:

QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH

Khái quát về lịch sử phát triển 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, xây dựng
chương trình du lịch, tổ chức xúc tiến hỗn hợp bán và thực hiện chương trình du lịch, hệ
thống các chỉ tiêu đánh giá kinh doanh chương trình du lịch, môi trường kinh doanh và
chiến lược, chính sách kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành.
HỌC PHẦN 51:

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Nội dung học phần Quản trị Bán hàng bao gồm các vấn đề liên quan đến 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.
HỌC PHẦN 52:

TUYỂN DỤNG VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ

Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để hiểu rõ 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.
HỌC PHẦN 53:

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH - DU LỊCH 1

Học phần Tiếng Anh chuyên ngành chuyên ngành Du lịch 1 cung cấp cho người học từ
vựng tiếng Anh chuyên ngành về du lịch, tập trung vào các mảng đề tài như các loại hình
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lưu trú, nhà hàng, ngôn ngữ thực hành hướng dẫn du khách, các phương tiện đi lại, các kỳ
nghỉ và lễ hội đặc thù
HỌC PHẦN 54:

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH - DU LỊCH 2

Học phần Tiếng Anh chuyên ngành chuyên ngành Du lịch 2 cung cấp cho người học từ
vựng tiếng Anh được sử dụng phổ biến tại nhà hàng, khách sạn, ngôn ngữ để hướng dẫn
du khách khi tham quan viện bảo tàng, đài tưởng niêm, xưởng thủ công mỹ nghệ, các cơ
sở vật chất trên tàu du lịch và thủ tục hải quan khi du lịch bằng đường hàng không
HỌC PHẦN 55:

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TOUR

Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của
công ty du lịch; những kiến thức và kĩ năng về thiết kế và tổ chức Tour du lịch, phương
pháp định giá Tour, hoạt động marketing và bán Tour du lịch, công tác tổ chức thực hiện
và những công việc của một nhân viên điều hành tour.
HỌC PHẦN 56:

NGHIỆP VỤ LỮ HÀNH

Học phần cung cấp hệ thống kiến thức tác nghiệp của qui trình du lịch lữ hành gồm: thiết
kế xây dựng chương trình du lịch, tiếp thị - ký kết hợp đồng du lịch, tổ chức thực hiện
chương trình và thanh quyết toán chương trình.
HỌC PHẦN 57:

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DU LỊCH

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về các khái niệm chất lượng, chất
lượng dịch vụ du lịch. Các yếu tố quết định và ảnh hưởng đến chất lượng du lịch tại các
đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch. Hướng dẫn sinh viên vận dụng những kiến thức môn học
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 58:

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Môn học tạo điều kiện cho sinh viên cọ xát thực tế và nắm được quy trình công việc trong
các doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất, bổ sung kiến thức chuyên môn về ngành học.
HỌC PHẦN 59:

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Khóa luận tốt nghiệp sau đây gọi tắt là 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.
HỌC PHẦN 60:

NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN
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Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chế biến món ăn
trong Nhà hàng khách sạn.Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng chế
biến được một số món ăn Á, ăn Âu cơ bản.
HỌC PHẦN 61:

DU LỊCH SINH THÁI

Môn học Du lịch sinh thái sẽ giúp sinh viên trình bày và phân tích những kiến thức cơ bản
về khái niệm, những vấn đề liên quan đến du lịch sinh thái, những đặc trưng và điều kiện
để phát triển du lịch sinh thái, tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái ở Việt
Nam, một số giải pháp cơ bản để phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam.
HỌC PHẦN 62:

DU LỊCH QUỐC TẾ

Học phần tập trung đề cập cơ sở lý luận về du lịch du lịch quốc tế như: các quan điểm về
du lịch trên thế giới, các hoạt động du lịch, một số khái niệm liên quan đến du lịch và du
lịch quốc tế, vai trò của du lịch quốc tế trong một quốc gia, những kinh nghiệm phát triển
du lịch và du lịch bền vững trên thế giới. Đánh giá thực trạng, sự cần thiết phải đổi mới cơ
chế chính sách du lịch quốc tế ở Việt Nam. Phương hướng, các mục tiêu và giải pháp
nhằm phát triển du lịch quốc tế ở Việt Nam.
HỌC PHẦN 63:

NGHIỆP VỤ BUỒNG KHÁCH SẠN

Nghiệp vụ Buồng khách sạn là một môn học cơ sở ngành, trang bị những kiến thức bổ trợ
cho nghiệp vụ quản lý Khách sạn dành cho sinh viên chuyên ngành Nhà hàng khách sạn.
Môn học này bao gồm cả đào tạo lý thuyết và thực hành nhằm giúp cho người học luyện
tập và áp dụng ngay những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế.
HỌC PHẦN 64:

NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về bộ phận Lễ tân, nhiệm vụ
của từng chức danh trong bộ phận lễ tân; 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.
HỌC PHẦN 65:

NGHIỆP VỤ PHA CHẾ

Môn học này giới thiệu những khái niệm tổng quan về bartender. Liệt kê được các dòng
họ rượu mạnh và phổ biến trên thế giới. Nhận biết được thức uống có chứa cồn và phân
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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. Có thể sử dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế
cuộc sống và công việc trong tương lai.
HỌC PHẦN 66:

TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

Trong điều kiện môi trường thay đổi nhanh hiện nay, lãnh đạo trở thành một chủ đề được
quan tâm đặc biệt. Sự thành công của tổ chức đòi hỏi những người đứng đầu các tổ chức
phải giỏi cả Quản trị lẫn Lãnh đạo. Thậm chí, trong nhiều rất nhiều trường hợp, cần nhiều
sự lãnh đạo hơn. Môn học này cung cấp những yếu tố quan trọng trong đánh giá và phản
ánh những điểm cốt lõi của lãnh đạo trong lý thuyết và thực tiễn. Điềy này đạt được thông
qua việc xem xét đánh giá các lý thuyết lãnh đạo khác nhau, thảo luận cởi mở, tự đánh giá
cá nhân và phản ánh những thực tiễn lãnh đạo. Những thảo luận cởi mở về lãnh đạo trên
phương diện lý thuyết và thực tiễn còn giúp cho người học phát triển các kỹ năng cốt yếu
của lãnh đạo trong môi trường hiện đại là hình thành tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn đến
các thành viên trong tổ chức, tạo ra khả năng, điều kiện thuận lợi để đạt được tầm nhìn
chung.
HỌC PHẦN 67:

QUY HOẠCH DU LỊCH

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về quy hoạch du lịch đồng thời giúp
sinh viên nắm được các phương pháp cũng như các nguyên tắc quy hoạch du lịch. Cung
cấp cho sinh viên 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.
HỌC PHẦN 68:

QUẢN TRỊ KHU DU LỊCH

Nội dung học phần Học phần cung cấp các kiến thức 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.
HỌC PHẦN 69:

QUẢN TRỊ RỦI RO

Môn học này bao gồm những nội dung như giới thiệu tổng quan về rủi ro, nhận dạng rủi
ro, đo lường, kiểm soát rủi ro...nhằm giúp cho sinh viên 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.
HỌC PHẦN 70:

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Môn học trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản tổng quan về kinh doanh khách
sạn, cơ sở vật chất và quy trình đầu tư xây dựng khách sạn, tổ chức bộ máy lưu trú và
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quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn. Và tổ chức kinh doanh lưu trú và ăn uống trong
kinh doanh khách sạn, cũng như hoạt dộng marketing và quản trị chất lượng dịch vụ
khách sạn
HỌC PHẦN 71:

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG

Môn học này giới thiệu những khái niệm tổng quan về nhà hàng. Liệt kê 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. 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.
HỌC PHẦN 72:

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Môn học này trang bị cho sinh viên những 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. Sinh viên được làm quen với những vấn đề chính mà
một giám đốc tài chính phải đối diện trong công ty. Những chủ đề chính bao gồm: thông
tin tài chính, ra quyết định đầu tư, cấu trúc vốn, phân chia cổ tức, phân tích báo cáo tài
chính, dự báo và lên kế hoạch tài chính, phân tích các dự án để ra quyết định đầu tư dài
hạn đến phân tích các nguồn tài trợ sẵn có để quyết định phương án huy động vốn.
HỌC PHẦN 73:

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Học phần Quản trị chiến lược cung cấp 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 dựng, thực thi, kiểm tra chiến
lược cụ thể của doanh nghiệp.
HỌC PHẦN 74:

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Học phần bao gồm những nội dung: giới thiệu tổng quan 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. Nhằm giúp cho sinh viên có thể thiết lập, quản trị, thẩm định dự án trong quá trình
khởi nghiệp của Doanh nghiệp.
HỌC PHẦN 75:

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Học phần cung cấp cho sinh viên 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
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