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UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Bạc Liêu, ngày 02 tháng 5 năm 2017 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số 316/QĐ-ĐHBL ngày 21/8/2017 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu) 

 

                       Tên chƣơng trình :  Việt Nam học  
                       Trình độ đào tạo  : Cao đẳng 

                       Ngành đào tạo  : Hƣớng dẫn du lịch  
                       Mã ngành :    51 22 01 13  

                       Loại hình đào tạo : Chính quy 

 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch đảm bảo đủ năng lực và đạo đức ; có trình độ 

nghiệp vụ và ngoại ngữ tốt để có thể diễn đạt tất cả những điều khách du lịch cần biết: giới 

thiệu về danh lam thắng cảnh, di tích, nhân vật và sự kiện lịch sử, văn hóa của Việt Nam. 

Đồng thời nắm vững những kỹ năng phục vụ khách du lịch một cách tốt nhất góp phần mang 

lại sự thành công cho ngành Du lịch Việt Nam. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Về kiến thức 

- Người học được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho nghề hướng dẫn : Đặc 

điểm, giá trị các tài nguyên và tuyến điểm du lịch; hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ du lịch 

có liên quan; quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiến thức về thuyết trình, xử lý 

các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch ; 

- Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

như: Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, hệ thống di tích 

và danh thắng Việt Nam, địa lý du lịch Việt Nam, nghiệp vụ lữ hành, lịch sử Việt Nam; 

nghiệp vụ quản trị du lịch; … ; 

- Người học được cung cấp những kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn như: văn 

hóa ẩm thực, các dân tộc Việt Nam, khu di tích và du lịch sinh thái, văn hoá các dân tộc Việt 

Nam,… ; 

- Người học còn được cung cấp: các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc 

phòng, giáo dục thể chất, các kiến thức về tin học và ngoại ngữ. 

1.2.2. Về kỹ năng 

- Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc: 

Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn, tham quan, quản lý đoàn 

khách, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng,… đáp ứng nhu cầu của 

khách du lịch;  
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- Người học có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong một 

số hoạt động cụ thể của nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế ở mức độ tương đối cao ; Có kỹ 

năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các 

chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại 

ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo 

có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; 

- Người học có được khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm và ứng 

dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho công tác hướng dẫn, có đạo đức, sức khỏe, lương tâm 

nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các 

nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm 

hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp. 

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi 

trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp 

vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều 

phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở 

quy mô trung bình. 

2. Thời gian đào tạo : 03 năm 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa  

  Tổng số tín chỉ phải tích lũy  : 110 

 - Tín chỉ bắt buộc  :   95 

 - Tín chỉ tự chọn  :   15  

 (Không tính tín chỉ của : GDTC ;  GDQP) 

4. Đối tƣợng tuyển sinh  
 - Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. 

 - Khối tuyển sinh: theo Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Bạc Liêu. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:  

Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 556/QĐ-ĐHBL, ngày 25/10/2016 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Bạc Liêu về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo 

hệ thống tín chỉ 

6. Thang điểm : - Điểm học phần : 

TT Điểm số Điểm chữ  Xếp loại 

1 8,5 ~ 10 A Giỏi 

2 7 ~ 8,4 B Khá  

3 5,5 ~ 6,9 C Trung bình 

4 4 ~ 5,4  D Trung bình yếu 

5 dưới 4 F Kém, không đạt 

6  I Chưa đủ dữ liệu đánh giá 

7  X Chưa nhận được kết quả thi 

 

- Điểm trung bình chung : 
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TT Điểm chữ  Điểm số 

1 A 4 

2 B 3 

3 C 2 

4 D 1  

5 F 0 

     Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức 

sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân : 












n

i

i

n

i
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1
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Trong đó:  

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy 

ai là điểm của học phần thứ i 

ni là số tín chỉ của học phần thứ i 

n là tổng số học phần. 

NỘI DUNG KHUNG CHƢƠNG TRÌNH 
 

PHẦN TT MÃ SỐ MÔN HỌC (HỌC PHẦN) 

Số TC
(1) 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

BB
 

Tc 
LÊN LỚP (tiết) Bài tập  

NK LT TH TL 

I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG 44      

1 Lý luận Mác-Lênin và Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 10      

 1 ML001 
Những nguyên lí cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 
5  75    

 2 ML002 
Đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam 
3  45    

 3 ML003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  30    

2 Khoa học Xã hội - Nhân văn – Công nghệ 34      

 4 ML014 Pháp luật  đại cương 2  30    

 5 TVC116 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3  45    

 6 TVD210 Địa danh học và địa danh Việt Nam 2  30    

 7 TVC114 Nhiếp ảnh- Kỹ thuật quay Vidéo 3  45    

 8 CDD210 Đại cương lịch sử Việt Nam 3  45    

 9 CDD211 Đại cương văn học Việt Nam  3  45    

 10 CDD119 Cơ sở tiếng Việt 3  45    

 11 TVD205 Văn bản - Lưu trữ đại cương 2  30    

 12 TVD211 Đại cương Nghệ thuật học  2 30    

 13 TVC243 Danh nhân đất Việt  2 30    

 14 TVK58 Các tôn giáo trên thế giới và Việt Nam  2 30    

 15 NND306 Tiếng Anh căn bản 1 3  45    

 16 NND307 Tiếng Anh căn bản 2 3  45    

 17 NND308 Tiếng Anh căn bản 3 4  60    

 18 THD408 Tin học căn bản  3  30 15x2   

3 19 GDTC001 Giáo dục thể chất (không tính vào số tín chỉ chung) 3   45x2   
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4 20 GDQP001 Giáo dục quốc phòng (không tính vào số tín chỉ chung) 7  105    

II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 51      

1 Kiến thức cơ sở ngành 19      

 21 TVC119 Luật du lịch 2  30    

 22 TVD204 Du lịch văn hoá 3  45    

 23 CDC114 Địa lí du lịch Việt Nam 2  30    

 24 CDC115 Văn hoá giao tiếp trong du lịch 3  45    

 25 TVC235 Di tích lịch sử-văn hoá-danh thắng VN 2  30    

 26 CDC117 Tổng quan du lịch 2  30    

 27 TVC115 Văn hoá thế giới   3  45    

 28 TVC247 Văn hoá Đông Nam Á 2  30    

2 Kiến thức chuyên sâu của ngành 27       

 29 CDC220 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1 3  45    

 30 CDC221 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2 3  45    

 31 CDC222 Nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng du lịch 3  45     

 32 CDC223 Tuyến – điểm du lịch 3  45    

 33 CDC224 Nghiệp vụ du lịch lữ hành 3  45    

 34 CDC225 Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 1 3  45    

 35 CDC226 Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 2 3  45    

 36 CDC227 Marketing du lịch 2  30    

 37 CDC228 Nghiệp vụ quản trị du lịch 2  30    

 38 CDC229 Nghệ thuật nói trước công chúng 2  30    

 39 TVD212 Du lịch sinh thái  2 30    

 40 TVD209 Phong tục và lễ hội ở Việt Nam  2 30    

 41 TVD208 Văn hoá các dân tộc ở Việt Nam  2 30    

 42 TVC251 Các kì quan thế giới  2 30    

 43 TVC252 Văn hoá trang phục Việt Nam  2 30    

 44 TVC245 Văn hóa ẩm thực Việt Nam  2 30    

 45 TVC246 Văn hoá Đồng bằng sông Cửu Long  2 30    

3 Thực hành, thực tập tốt nghiệp  05      

 46 CDT36 Thực tế ngoài trường 2     BT 

 47 CDT37 Thực tập tốt nghiệp 3     BT 

III KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP  05
    BT 

 48 CDK38 Kinh tế du lịch 
 

3
* 

45    

 49 TVD214 Đại cương Xã hội học 
 

2
* 

30    

TỔNG CỘNG : 95 15     

(1): TC : Tín chỉ ; Tc : Tự chọn ; BB : Bắt buộc ; LT : L í thuyết : TH : Thực hành ; TL : Thảo luận ; NK : Ngoại khoá  ; BT : Bài tập 

* : Hai học phần thay thế Khoá luận tốt nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
    Học kỳ 1 

TT MÃ SỐ MÔN HỌC 

Số TC HÌNH THỨC TỔ  CHỨC DẠY HỌC 

BB Tc 
LÊN LỚP (tiết) Bài tập  

NK LT TH TL 
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1 ML001  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin   5  75    

2 CDD211 Đại cương văn học Việt Nam  3  45    

3 CDC117 Tổng quan du lịch 2  30    

4 TVC119 Luật Du lịch 2  30    

5 THD408 Tin học căn bản  3  30 30   

6 GDTC001 Giáo dục thể chất (không tính vào số tín chỉ chung) 3   90   

7 TVD211 Đại cương Nghệ thuật học  2 30    

8 TVC243 Danh nhân đất Việt  2 30    

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu   2     

Số tín chỉ bắt buộc 15      

Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy 17      

 

  Học kỳ 2 

 

TT MÃ SỐ MÔN HỌC 

Số TC HÌNH THỨC TỔ  CHỨC DẠY HỌC 

BB Tc 
LÊN LỚP (tiết) Bài tập  

NK LT TH TL 

1 CDD210 Đại cương lịch sử Việt Nam 3  45    

2 CDD119 Cơ sở tiếng Việt 3  45    

3 CDC114 Địa lí du lịch Việt Nam 2  30    

4 TVC116  Cơ sở văn hoá Việt Nam 3  45    

5 NND306 Tiếng Anh căn bản 1 3  45    

6 GDQP001 Giáo dục quốc phòng (không tính vào số tín chỉ chung) 7      

7 TVK58 Các tôn giáo trên thế giới và Việt Nam  2 30    

8 TVD209 Phong tục và lễ hội ở Việt Nam  2 30    

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu   2     

Số tín chỉ bắt buộc 14      

Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy 16      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học kỳ 3 

TT MÃ SỐ MÔN HỌC 

Số TC HÌNH THỨC TỔ  CHỨC DẠY HỌC 

BB Tc 
LÊN LỚP (tiết) Bài tập  

NK LT TH TL 

1 ML014 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  30    

2 TVC114 Nhiếp ảnh- Kĩ thuật quay Vidéo 3  45    
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3 CDC223 Tuyến – điểm du lịch 3  35   10
(
*

) 

4 TVC235 Di tích lịch sử-văn hoá-danh thắng Việt Nam 2  25   5
(
*

) 

5 CDC220 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1 3  40   5
(
*

0 

6 NND307 Tiếng Anh căn bản 2 3  45    

7 TVD208 Văn hoá các dân tộc ở Việt Nam  2 25   5
(
*

0 

8 TVC246 Văn hoá Đồng bằng sông Cửu Long  2 25   5
9
*

) 

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu   2     

Số tín chỉ bắt buộc 16      

Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy 18      

(
*

)
 : Tổ chức ngoại khoá ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian 04 ngày, vào cuối học kì.  

 

 

Học kỳ 4   

TT MÃ SỐ MÔN HỌC 

Số TC HÌNH THỨC TỔ  CHỨC DẠY HỌC 

BB Tc 
LÊN LỚP (tiết) Bài tập  

NK LT TH TL 

1 ML003 Pháp luật đại cương 2  30    

2 TVD204 Du lịch văn hoá 3  45    

3 CDC227 Marketing du lịch 2  30    

4 CDC115 Văn hoá giao tiếp trong du lịch 3  45    

5 NND308 Tiếng Anh căn bản 3 4  60    

6 TVC247 Văn hoá Đông Nam Á 2  30    

7 CDT36 Thực tế ngoài trường 2     BT 

8 TVC251 Các kì quan thế giới  2 30    

9 TVC252 Văn hoá trang phục Việt Nam  2 30    

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu   2     

Số tín chỉ bắt buộc 18      

Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy 20      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học kỳ 5 

TT MÃ SỐ MÔN HỌC 

Số TC HÌNH THỨC TỔ  CHỨC DẠY HỌC 

BB Tc 
LÊN LỚP (tiết) Bài tập  

NK LT TH TL 

1 ML002 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3  45    

2 CDC221 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2 3  35   10
(1) 

3 CDC224 Nghiệp vụ du lịch lữ hành 3  35   10
(2) 
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4 CDC229 Nghệ thuật nói trước công chúng 2  30    

5 CDC222 Nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng du lịch 3  40   5
(3) 

6 TVD210 Địa danh học và địa danh Việt Nam 2  30    

7 CDC225 Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 1 3  45    

8 CDC227 Du lịch sinh thái  2 25   5
(4) 

9 TVC245 Văn hóa ẩm thực Việt Nam  2 25   5
(5) 

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu   2     

Số tín chỉ bắt buộc 19      

Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy 21      

(1), (2)
 : Tổ chức ngoại khoá ở vùng Duyên Hải miền Trung hoặc Tây Nguyên . Thời gian 05 ngày, sau khi kết thúc môn học. 

(3),  (4), (5)
 : Tổ chức ngoại khoá ở Bạc Liêu. Thời gian 03 ngày, vào cuối học kì. 

     

    Học kỳ 6  

TT MÃ SỐ MÔN HỌC 

Số TC HÌNH THỨC TỔ  CHỨC DẠY HỌC 

BB Tc 
LÊN LỚP (tiết) Bài tập  

NK LT TH TL 

1 TVD205 Văn bản - Lưu trữ đại cương 2  30    

2 CDC226 Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 2 3  45    

3 CDC228 Nghiệp vụ quản trị du lịch 2  30    

2 TVC115 Văn hoá thế giới   3  45    

5 CDT37 Thực tập tốt nghiệp 3     BT 

6 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP  5     

7 CDK38 Kinh tế du lịch  3
* 

45    

8 TVD214 Đại cương Xã hội học  2
* 

30    

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu   5     

Số tín chỉ bắt buộc 13      

Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy 18      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÔ TẢ NỘI DUNG VÀ KHỐI LƢỢNG KIẾN THỨC TỪNG HỌC PHẦN 
 

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG (44 Tín chỉ) 

1. Lý luận Mác-Lênin và Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh (10 Tín chỉ) 

1.1. (ML001) Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (05 Tín chỉ) 

 Nhằm trang bị cho sinh viên một cách tương đối có hệ thống những nội dung cơ bản về thế giới 

quan và phương pháp luận của triết học Mác-Lênin. Bước đầu biết vận dụng các nguyên lý cơ bản 
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của triết học Mác-Lênin vào nghiên cứu các khoa học cụ thể, cũng như phân tích những vấn đề thực 

tiễn cuộc sống đề ra. 

 Cung cấp cho sinh viên một cách tương đối có hệ thống, có chọn lọc những kiến thức cơ bản 

của môn kinh tế chính trị Mác-Lênin. Giúp sinh viên nắm được các quan điểm cơ bản của Đảng và 

đường lối, chính sách kinh tế trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tạo sự nhất trí và 

củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục bồi dưỡng 

thế giới quan, phương pháp luận và tư duy kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế - chính trị vào việc 

phân tích các vấn đề kinh tế, xã hội và thực tiễn của đất nước 

1.2. (ML002) Đƣờng lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (03 Tín chỉ) 

 Trang bị một cách có hệ thống cơ bản những nội dung của môn học Lịch sử Đảng cộng sản 

Việt Nam, cùng với các môn khoa học Mác-Lênin, các môn khác ; giúp sinh viên có nhận thức tổng 

hợp, toàn diện về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

1.3. (ML003) Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh (02 Tín chỉ) 

 Giúp cho sinh viên nắm được nội dung cơ bản của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận 

dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam được thể hiện 

trong đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Qua môn học, 

góp phần trang bị cho người học có thêm tri thức trong việc nhận thức đúng quy luật phát triển của xã 

hội Việt Nam; trên cơ sở đó, góp phần hình thành lý luận đổi mới về kinh tế, chính trị, xã hội,… của 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, góp phần giáo dục cho sinh viên phát huy truyền 

thống dân tộc: Đoàn kết, ý thức tự lực tự cường,… Xây dựng đội ngũ tri thức có nhân sinh quan, thế 

giới quan Hồ Chí Minh ; Phấn đấu  cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xã hội và con người. 

2. Khoa học Xã hội - Nhân văn – Công nghệ (34 Tín chỉ) 

2.4. (ML014)  Pháp luật đại cƣơng(02 Tín chỉ) 

 Nội dung môn học bao gồm những vấn đề về nhà nước và pháp luật ; Pháp luật nước công hoà 

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; các ngành luật chủ yếu trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Học phần 

còn rèn luyện cho người học ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp 

luật. 

2.5. (TVC116) Cơ sở văn hoá Việt Nam (03 Tín chỉ) 

 Nội dung môn học bao gồm những kiến thức chung về văn hoá học và văn hoá Việt Nam, về hệ 

thống các thành tố, những đặc trưng và quy luật phát triển của văn hoá Việt Nam, các vùng văn hoá 

Việt Nam; phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề của văn hoá Việt Nam ; rèn kỹ 

năng vận dụng kiến thức văn hoá học vào phân tích ngôn ngữ và hoạt động hướng dẫn du lịch. 

2.6. (TVD210) Địa danh học và địa danh Việt Nam (02 Tín chỉ) 

 Nội dung môn học trình bày những vấn đề về địa danh : khái niệm địa danh, cách chọn địa 

danh, ý nghĩa của địa danh trong đời sống tinh thần của người dân ; tính chất giáo dục truyền thống 

qua các địa danh ; rèn kĩ năng nhận xét, đánh giá cách dùng địa danh khi hoạt động hướng dẫn du 

lịch. 

2.7. (TVC114) Nhiếp ảnh - Kỹ thuật quay Vidéo (03 Tín chỉ) 

 - Giúp sinh viên lĩnh hội kỹ thuật chụp hình ;  kỹ năng thích ứng trong chuyên ngành Báo chí, 

Lịch sử, Văn hoá sau khi tốt nghiệp; vận dụng : ứng dụng trong cuộc sống đời thường hằng ngày, 

thiết thực trong nhiều lãnh vực như nghiên cứu khoa học, đưa tin thời sự, báo chí, hướng dẫn viên du 

lịch, chụp ảnh tư liệu lịch sử, chụp ảnh các bài thí nghiệm, tiệc tùng, cưới hỏi,… . Tạo cho sinh viên 
lòng yêu thích : yêu thích nhiếp ảnh, yêu thích nghệ thuật, yêu thích thiên nhiên, yêu thích môi 

trường, yêu phong cảnh đất nước, con người Việt Nam. 

 - Giúp sinh viên lĩnh hội được kỹ thuật căn bản về quay vidéo ; kỹ năng thích ứng trong chuyên 

ngành du lịch, văn hoá, xã hội của mình sau khi ra trường ; vận dụng : ứng dụng trong cuộc sống đời 
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thường hằng ngày, trong nhiều lãnh vực như đưa tin thời sự, báo chí, hướng dẫn viên du lịch, tiệc 

tùng, cưới hỏi. 

2.8. (CDD210) Đại cƣơng lịch sử Việt Nam (03 Tín chỉ) 

 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại nhằm đáp 

ứng nhu cầu của ngành văn hoá du lịch ; vận dụng kiến thức này vào hoạt động hướng dẫn du lịch. 

Đồng thời trang bị cho sinh viên những kiến thức chọn lọc về lịch sử địa phương nhằm giúp sinh viên 

sau này vận dụng vào hoạt động du lịch ở địa phương. 

2.9. (CDD211) Đại cƣơng văn học Việt Nam (03 Tín chỉ) 

 Cung cấp kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về lịch sử văn học Việt Nam, về các tác giả, tác 

phẩm tiêu biểu qua các thời kì, về những đóng góp quan trọng của văn học Việt Nam trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ đất nước ; rèn kĩ năng phân tích, đánh giá các hiện tượng văn học trong hoạt 

động hướng dẫn du lịch. 

2.10. (CDD119) Cơ sở tiếng Việt (03 Tín chỉ) 

 Cung cấp kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phong cách chức năng tiếng Việt 

nhằm giúp sinh viên có đủ cơ sở nói năng trong hoạt động hướng dẫn du lịch.  

2.11. (TVD205) Văn bản - Lƣu trữ đại cƣơng (02 Tín chỉ) 

 Trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn về văn bản quản lý hành chính và tài liệu lưu trữ, giúp 

sinh viên nhận thức rõ vai trò của văn bản hành chính và tài liệu lưu trữ đối với công tác quản lý và 

nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, học phần này còn giúp người học nắm vững phương pháp soạn 

thảo và quản lý khoa học các loại văn bản hành chính, biết cách lựa chọn, phân loại văn bản để lưu 

trữ; biết cách tra tìm, sử dụng tài liệu lưu trữ. 

2.12. (TVD211) Đại cƣơng Nghệ thuật học (02 Tín chỉ) 

 Cung cấp kiến thức cơ bản về nghệ thuật và các bộ môn nghệ thuật ; các khái niệm thuộc lĩnh 

vực nghệ thuật, những thành tựu về nghệ thuật của thế giới và của Việt Nam. Đồng thời học phần còn 

giúp người học có kĩ năng nhận xét, đánh giá các tác phẩm, các công trình nghệ thuật tiêu biểu  phục 

vụ cho hoạt động hướng dẫn du lịch.  

2.13. (TVC243) Danh nhân đất Việt (02 Tín chỉ) 

 Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về những danh nhân tiêu biểu của Việt Nam 

trong các thời kỳ lịch sử. Trên cơ sở đó sinh viên tiếp tục phát hiện và mở rộng hiểu biết về danh 

nhân đất Việt.  

2.14. (TVK58) Các tôn giáo trên thế giới và Việt Nam (02 Tín chỉ) 

 Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về các tôn giáo trên thế giới với sự tác 

động lẫn nhau giữa các tôn giáo làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần của toàn nhân loại nói 

chung và của Việt Nam nói riêng ; cung cấp những tri thức về các tôn giáo ở Việt Nam và sự ảnh 

hưởng của tôn giáo trong đời sống tinh thần của người Việt. 

2.15. (NND306-307-308) Tiếng Anh căn bản 1, 2, 3 (10 Tín chỉ) 

 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh tạo nền 

tảng cho việc hoàn thành các học phần Tiếng Anh căn bản (không chuyên).  

 Rèn luyện kỹ năng Đọc những dạng tài liệu khác nhau, Nói về một số chủ đề thông thường, 

giao tiếp căn bản và Viết những mẫu câu đơn giản. Giúp sinh viên tìm hiểu thêm văn hóa của các 

nước trên thế giới, đặc biệt là các nước nói tiếng Anh. 

2.18. (THD408) Tin học căn bản (03 Tín chỉ) 

 Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về công nghệ thông tin. Thông qua thực 
hành, rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng : Sử dụng hệ điều hành Windows, soạn thảo văn bản bằng 

Microsoft Word, xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel, trình bày báo cáo bằng Microsoft 
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Powerpoint, sử dụng Internet và E-mail. Trong tài liệu cũng lồng ghép các kỹ năng viết báo cáo khoa 

học, kỹ năng soạn các bản trình bày trên các máy chiếu đa phương tiện 

3.19. (GDTC001) Giáo dục thể chất (không tính vào số tín chỉ chung) (03 Tín chỉ) 

(Theo quy định chung của Bộ giáo dục và đào tạo) 

4.20. (GDQP001) Giáo dục quốc phòng (không tính vào số tín chỉ chung) (07 Tín chỉ) 

 Môn học được chia làm 2 phần : Lý thuyết  và thực hành. Phần lý thuyết bao gồm : Đường lối quân 

sự của đảng, công tác quốc phòng và lý luận cơ bản phục vụ cho các bài học thực hành về kỹ thuật và chiến 

thuật của từng người trong chiến đấu. Phần thực hành :  Huấn luyện về phòng vệ cá nhân, tổ chức phục vụ 

chiến đấu trong điều kiện tác chiến thông thường và phương pháp tổ chức thực hành giảng dạy môn học 

Giáo dục quốc phòng ở các trường trung học phổ thông 

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP (51 Tín chỉ) 

1. Kiến thức cơ sở ngành (18 tín chỉ) 

1.21. (TVC119) Luật du lịch (02 Tín chỉ) 

Môn học này sẽ giúp cho những sinh viên ngành du lịch có được kiến thức pháp lý cơ bản về 

những vấn đề liên quan đến lĩnh vực du lịch và hoạt động du lịch bao gồm quản lý nhà nước về du 

lịch, quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch, quy chế pháp lý đối với hướng dẫn viên du lịch và các 

lao động phục vụ trong ngành du lịch, quyền và nghĩa vụ pháp lý của khách du lịch. 

1.22. (TVD204) Du lịch văn hoá (03 Tín chỉ) 

 Cung cấp kiến thức có tính hệ thống cho người học về truyền thống văn hóa, các yếu tố văn 

hóa, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, các công trình lao động sáng 

tạo của con người và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể khác có thể được sử dụng phục vụ mục 

đích du lịch. Từ đó, rèn luyện cho người học kĩ năng khai thác các loại hình du lịch, khai thác giá trị 

của các thành tố trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam nhằm đáp ứng và thỏa mãn các nhu cầu của 

du khách du lịch mà vẫn bảo tồn và phát huy giá trị của văn hóa dân tộc.   

1.23. (CDC114) Địa lí du lịch Việt Nam (02 Tín chỉ) 

 Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về địa lí và địa lí du lịch VIệt Nam ; về điều kiện tự 

nhiên của Việt Nam, về sự phân bố nguồn tài nguyên du lịch và mạng lưới giao thông theo các vùng 

lãnh thổ ; giúp sinh viên biết sử dụng bản đồ du lịch Việt Nam và dịa phương ; hướng dẫn sinh viên 

vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động tổ chức và hướng dẫn du lịch sau này. 

1.24. (CDC115) Văn hoá giao tiếp trong du lịch (03 Tín chỉ) 

 Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về văn hoá giao tiếp và các kĩ năng cơ bản của hoạt 

động giao tiếp trong du lịch ; giúp cho sinh viên hiểu được bản chất, đặc điểm, các loại hình và 

những yếu tố ảnh hưởng tới các hoạt động giao tiếp trong du lịch ; nắm vững và biết rèn luyện kĩ 

năng giao tiếp, ứng xử trong hoạt động du lịch. 

1.25. (TVC235) Di tích lịch sử-văn hoá-danh thắng Việt Nam (02 Tín chỉ) 

 Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về các loại hình di tích lịch sử-văn hoá-danh thắng và 

bảo tàng Việt Nam và địa phương. Trên cơ sở đó, giúp sinh viên khảo sát thực tế để làm tăng vốn 

sống ; giúp sinh viên biết vận dụng kiến thức đã học vào công tác tổ chức và hoạt động chuyên 

ngành. 

1.26. (CDC117) Tổng quan du lịch (02 Tín chỉ) 

Nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành Du lịch kiến thức nền tảng về ngành Du lịch như 

khái niệm du lịch, du khách, loại hình du lịch, sản phẩm du lịch, động cơ và nhu cầu du lịch, các điều 

kiện phát triển du lịch, mối quan hệ giữa du lịch và các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường 
và chính trị; khái niệm kinh doanh du lịch (kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú, ăn uống, kinh 

doanh vận chuyển du lịch…); đào tạo nhân lực du lịch; cách thức tổ chức và quản lý ngành du lịch; 
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phát triển du lịch bền vững và vận dụng tốt những kiến thức đó vào hoạt động du lịch sau khi sinh 

viên tốt nghiệp.  

1.27. (TVC115) Văn hoá thế giới  (03 Tín chỉ) 

 Học phần có nội dung cơ bản về văn hoá các nước trên thế giới với các lĩnh vực như : Đất 

nước, con người ở từng khu vực ; tư tưởng triết học, văn học nghệ thuật,  ngôn ngữ, các nhân vật lỗi 

lạc, … nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về văn hoá có ảnh hưởng rất lớn đến văn hoá 

Việt Nam ; giúp sinh viên ứng dụng kiến thức này vào các hoạt động khi hướng dẫn du lịch.  

1.28. (TVC247) Văn hoá Đông Nam Á (02 Tín chỉ) 

 Môn học giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về nền văn hóa gần gũi với Việt Nam, sự giao 

lưu, hoà nhập, ảnh hưởng lẫn nhau về văn hoá giữa các nước trong khu vực. 

2. Kiến thức chuyên sâu của ngành (27 tín chỉ) 

2.29. (CDC220) Nghiệp vụ hƣớng dẫn du lịch 1 (03 Tín chỉ) 

Giới  thiệu những nội dung cơ bản về : vai  trò, chức năng và đặc điểm của nghề hướng dẫn 

du lịch ; rèn luyện kĩ năng về nghiệp vụ thuyết minh du lịch, nghiệp vụ tổ chức chương trình du lịch. 

2.30. (CDC221) Nghiệp vụ hƣớng dẫn du lịch 2 (03 Tín chỉ) 

 Trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản trong xử lý tình huống du lịch ; thực hành cách 

tổ chức chương trình du lịch (thời gian 5 ngày 4 đêm), thực hành nghiệp vụ thuyết minh và xử lí tình 

huống trong du lịch. 

2.31. (CDC222) Nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng du lịch (03 Tín chỉ) 

 Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng để có thể 

vận dụng vào công tác tổ chức và hướng dẫn du lịch. Nắm vững kiến thức về vai trò, tổ chức lao 

động và quy trình hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ trong khách sạn, nhà hàng. Từ đó hình thành 

cho người học phương pháp tổ chức và hoạt động nghiệp vụ này. 

2.32. (CDC223) Tuyến – điểm du lịch (03 Tín chỉ) 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về các điểm, tuyến du  lịch ở tất cả các vùng du lịch  của 

Việt Nam. Giúp  sinh viên nắm được quy  trình, phương pháp, nguyên  tắc xây dựng các tuyến, điểm 

tham quan du lịch phù hợp với tình hình thực tế về thời gian, thời tiết, sức khoẻ của du khách; sơ đồ 

cùng đường đi và các phương tiện để đến tham quan các tuyến, điểm du lịch tại các vùng du lịch của 

Việt Nam.  

2.33. (CDC224) Nghiệp vụ du lịch lữ hành (03 Tín chỉ) 

 Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về nghiệp vụ du lịch lữ hành để có thể vận 

dụng vào công tác tổ chức và hướng dẫn du lịch. Giúp sinh viên nắm vững quy trình thiết kế các 

chương trình du lịch, phương pháp quảng cáo, tiếp thị sản phẩm để tiến tới kí kết các hợp đồng du 

lịch ; có kĩ năng tổ chức thực hiện các chương trình du lịch. 

2.34. (CDC225-226) Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 1, 2 (06 Tín chỉ) 

 Môn học này nhằm giúp người học tiếp tục phát triển các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, 

viết), sử dụng được một số điểm ngữ pháp nâng cao và tăng cường khả năng tự học ngoại ngữ (như 

phát triển vốn từ vựng, thực hành ngữ âm,v.v.). Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp vốn từ ngữ 

chuyên ngành Du lịch, Văn hoá học, Việt Nam học ; rèn kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh khi hướng 

dẫn du lịch. 

2.36. (CDC227) Marketing du lịch (02 Tín chỉ) 

Trang bị những kiến thức cơ bản về tầm quan trọng, sự cần thiết của marketing và về chiến 

lược, chiến thuật quảng bá thương hiệu,… trong ngành Du lịch.  

2.37. (CDC228) Nghiệp vụ quản trị du lịch (02 Tín chỉ) 
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 Giúp sinh viên có kiến thức tác nghiệp quản trị để vận dụng vào các lĩnh vực quản trị lữ hành, 

lưu trú, ăn uống và các lĩnh vực khác trong hoạt động du lịch. Nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản 

và những kĩ năng cần thiết của nghiệp vụ quản trị. Biết vận dụng hệ thống kiến thức trên vào thực 

tiễn hoạt động quản trị du lịch. 

2.38.. (CDC229) Nghệ thuật nói trƣớc công chúng (02 Tín chỉ) 

 Giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của nghệ thuật nói và rèn luyện kỹ năng nói trước công 

chúng. Đối tượng giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp như không gian, thời gian và mục đích giao tiếp là 

những yếu tố cơ bản nhất quy định ngôn ngữ giao tiếp. Trong tình huống nói trước công chúng, ngoài 

ngôn ngữ diễn đạt, phong thái người nói, chất giọng và âm lượng giọng nói của người nói, việc nắm bắt 

trạng thái tâm lý của người nghe cũng là những yếu tố quyết định kết quả giao tiếp. Trên cơ sở nhận 

thức đó, cung cấp cho sinh viên những thủ thuật để thuyết phục được người nghe trong giao tiếp, đặc 

biệt là trong hoạt động hướng dẫn du lịch. 

2.39. (TVD212) Du lịch sinh thái (02 Tín chỉ) 

Sinh viên nắm được một số khái niệm cơ bản về Du lịch sinh thái, hiện trạng và định hướng 

phát triển du lịch sinh thái trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng  

2.40. (TVD209) Phong tục và lễ hội ở Việt Nam (02 Tín chỉ) 

 Môn học nhằm bổ sung vốn tri thức về phong tục và lễ hội ở Việt Nam ; giúp sinh viên hiểu 

được nguồn gốc của phong tục và lễ hội ở Việt Nam ; ảnh hưởng của phong tục và lễ hội đến đời 

sống tâm linh từ xưa đến nay của người Việt Nam. 

2.41. (TVD208) Văn hoá các dân tộc ở Việt Nam (02 Tín chỉ) 

 Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức tổng quát về cộng đồng dân tộc và văn hoá các dân tộc 

ở Việt Nam. Nắm được những kiến thức cơ bản về số lượng, tên gọi, nguồn gốc, quá trình phát triển và 

địa bàn cư trú của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam. Hiểu rõ những đặc trưng văn hoá của các dân tộc 

tiêu biểu ở Việt Nam và địa phương.  

 

 

2.42. (TVC251) Các kì quan thế giới (02 Tín chỉ) 

Nội dung của môn học nhằm cung cấp các kiến thức chung về kỳ quan/các di sản thế giới, các 

tiêu chuẩn bình chọn, biểu trưng, các kỳ quan thế giới cổ đại, các kỳ quan thế giới mới hiện nay và 

danh mục top các kỳ quan theo từng thể loại với hàng trăm địa điểm được công nhận ngày nay. 

2.43. (TVC252) Văn hoá trang phục Việt Nam (02 Tín chỉ) 

Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về trang phục của người Việt Nam từ xưa đến nay, 

nếp nghĩ của người Việt Nam qua cách ăn mặc, văn hoá của người Việt Nam qua trang phục. Từ đó 

giúp sinh viên biết chọn trang phục cho mình trong hoạt động hàng ngày. 

2.44. (TVC245) Văn hóa ẩm thực Việt Nam (02 Tín chỉ) 

 Cung cấp kiến thức cơ bản cho sinh viên về nghệ thuật ăn uống của người Việt từ xưa đến nay ; 

giới thiệu cho sinh viên biết những món ăn của từng vùng miền ở Việt Nam, về cách chế biến một số 

món ăn tiêu biểu của người Việt. Từ đó giúp sinh viên ý thức được rằng trong ăn uống cũng thể hiện 

nét đẹp văn hoá của con người. 

2.45. (TVC246) Văn hoá Đồng bằng sông Cửu Long (02 Tín chỉ) 

 Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long ở một số lĩnh 

vực như phong tục tập quán, ngôn ngữ, địa danh, văn hóa văn nghệ và đời sống tâm linh của người 

dân Đồng bằng sông Cửu Long. Học phần còn giúp sinh viên hiểu biết thêm về đặc điểm địa lý, môi 
trường tự nhiên, môi trường sinh thái, môi trường xã hội của vùng đất này. Từ đó, xác định  bản sắc 

đặc thù của người dân Đồng bằng sông Cửu Long. 
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3. Thực hành, thực tập (06 Tín chỉ) 

3.46. (CDT36) Thực tế ngoài trƣờng (02 Tín chỉ) 

 Học phần Thực tế ngoài trường nhằm giúp sinh viên có điều kiện thâm nhập thực tế nhằm tìm 

hiểu về lịch sử, đời sống văn hóa, ngôn ngữ,… ở những nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh 

thắng,… trên đất nước Việt Nam. 

 Qua chuyến đi thực tế, sinh viên sẽ có nhận thức mới mẻ hơn, sẽ ghi nhận thực tế sinh động của 

bức tranh xã hội, lịch sử, văn hoá, ngôn ngữ Việt Nam. Từ đó, sinh viên có thêm vốn sống để có thể 

phục vụ tốt cho xã hội sau khi tốt nghiệp. 

 Thời gian đi Thực tế ngoài trường từ 08 đến 12 ngày (phân bố ở đầu học kì 4). Sau chuyến thực 

tế, từ 07 đến 10 ngày, sinh viên phải nộp cho Bộ môn sản phẩm là Bài thu hoạch,      theo đề cương 

thống nhất của Bộ môn. Kết quả (tính bằng thang điểm 10) của Bài thu hoạch là kết quả của học 

phần. 

3.47. (CDT37) Thực tập tốt nghiệp (03 Tín chỉ) 

Về nhận thức : thông qua tìm hiểu, thâm nhập thực tế, ứng dụng những kiến thức đã học vào 

thực tiễn về lễ tân, nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng ; về kĩ năng giao tiếp với nhiều đối tượng khác 

nhau (người Việt Nam và người nước ngoài) ; về kĩ năng hướng dẫn du lịch,… sinh viên tiếp tục 

củng cố, bổ sung kiến thức chuyên ngành (văn hóa – du lịch); nhận thức rõ về nghề; định hướng đầy 

đủ hơn cho việc học tập, bổ sung thêm tri thức lí luận và kĩ năng thực hành sau đợt thực tập. Về kĩ 

năng : qua các hoạt động thực tập ở cơ sở văn hóa – du lịch, hình thành một số kĩ năng tác nghiệp 

thiết yếu của người hoạt động trong ngành văn hóa du lịch. Các kĩ năng và nhận  thức này chủ yếu 

được thể hiện qua công việc được giao và một phần qua tiểu luận của sinh viên.  

Thời gian thực tập tốt nghiệp là 30 ngày, dự kiến vào đầu học kì 6. Kết thúc đợt thực tập, sinh 

viên phải nộp cho Bộ môn : 1. Phiếu nhận xét thực tập (theo mẫu của Bộ môn), 2. Bài thu hoạch 

(theo đề cương thống nhất của Bộ môn). Kết quả (tính bằng thang điểm 10) của học phần là trung 

bình chung của Phiếu nhận xét + Bài thu hoạch. 

III. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP (05 Tín chỉ) 

48. (CDK38) Kinh tế du lịch (03 Tín chỉ) 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế du lịch, các biến số của kinh  tế vĩ 

mô  trong du  lịch,  thị  trường du  lịch và đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh du lịch về các 

mặt kinh doanh lữ hành, lưu trú, ăn uống, vận chuyển du lịch. 

49. (TVD214) Đại cƣơng Xã hội học (02 Tín chỉ) 

 Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những nội dung : Khái quát lịch sử hình thành, phát 

triển của xã hội học ; Đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học. Mối quan hệ giữa xã hội học 

và các ngành khoa học khác ; Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu của xã hội học ; Các phạm trù, 

khái niệm của xã hội học ; Một số chuyên ngành của xã hội học. 

 

HIỆU TRƢỞNG   

       (Đã ký) 

          

                TS. Trần Văn Chiêu 
                           

 


