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Bản đặc tả rút gọn này được xây dựng bởi Khoa Du lịch và đã được thông qua bởi trường Đại 

học Kinh tế-Đại học Đà nẵng. Đây là bản đặc tả dành cho khoá tuyển sinh 2015 

1. Giới thiệu khái quát  

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Khách sạn được xây dựng nhằm cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể theo đuổi nhiều ngành nghề 

công việc trong các cơ sở lưu trú du lịch quốc gia và quốc tế. Thông tin chung của chương 

trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn được mô tả khái quát trong bảng 1 

Bảng 1. Thông tin chung của chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn 

Chuyên ngành: Quản trị Khách sạn 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Bằng cấp: Cử nhân 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Thời gian đào tạo: 3.5-6 năm 

Số tín chỉ:  
120 (không kể các học phần Giáo dục thể chất và giáo dục 

quốc phòng) 

Khoa phụ trách: Du lịch 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt 

Thời gian ban hành: Tháng tư, 2015 

2. Triết lý giáo dục của trường Đại học Kinh tế 

Chúng tôi tin tưởng rằng giáo dục đại học đóng vai trò then chốt trong “kiến tạo xã hội 

tương lai”. Chúng tôi theo đuổi tư tưởng giáo dục khai phóng, với tính nhân bản, tinh thần 

khoa học và sự chủ động học tập suốt đời của mỗi cá nhân, vì mục tiêu xây dựng một xã hội 

thịnh vượng và tiến bộ.  Ba trụ cột trong quan điểm giáo dục của chúng tôi là "Khai phóng - 

Tự thân - Hữu ích" 

3. Sứ mệnh và viễn cảnh của Trường Đại học Kinh tế 

Viễn cảnh 

Khát vọng của chúng tôi là trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, đóng 

góp tích cực vào sự thịnh vượng của cộng đồng ASEAN và tri thức nhân loại. 

Sứ mệnh 

Là một trường đại học định hướng nghiên cứu, chúng tôi tạo dựng môi trường học 

thuật tiên tiến nhằm thúc đẩy khám phá, ứng dụng, chuyển giao tri thức khoa học kinh tế và 

quản lý; đảm bảo nền tảng thành công và năng lực học tập suốt đời cho người học; nuôi 

dưỡng và phát triển tài năng; giải quyết các thách thức kinh tế - xã hội phục vụ sự phát triển 

thịnh vượng của cộng đồng. 

Hệ thống giá trị 

- Chính trực 

- Sáng tạo 

- Hợp tác 

- Cảm thông 

- Tôn trọng cá nhân  
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4. Mục tiêu chương trình 

Mục tiêu của chương trình là giúp người học:  

+ Có một nền tảng kiến thức sâu rộng về kinh tế, pháp luật, văn hoá, du lịch và quản 

trị khách sạn  

+ Có đủ các kỹ năng cơ bản, kỹ năng sẵn sàng làm việc và kỹ năng nghề nghiệp trong 

lĩnh vực khách sạn  

+ Có năng lực học tập suốt đời để tự nâng cao trình độ, nâng cao khả năng thích nghi 

nghề nghiệp  

+ Trở thành các nhân viên khách sạn chuyên nghiệp và sau đó là các nhà quản trị 

khách sạn năng động, nhạy bén và hiệu quả 

+ Trở thành một công dân ưu tú có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng 

5. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Sinh viên ngành Quản trị Khách sạn khi tốt nghiệp có các năng lực sau: 

Bảng 2. Chuẩn đầu ra (CĐR) chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn 

Mã Chuẩn đầu ra chương trình (PLO) 

PLO1 
Áp dụng được các kiến thức chung về Chủ nghĩa Mác Lê nin, về tư tưởng Hồ 

Chí Minh và nhà nước pháp quyền Việt Nam vào quản trị các cơ sở lưu trú du 

lịch 

PLO2 
Áp dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh nói chung vào 

quản trị các cơ sở lưu trú du lịch 

PLO3 
Áp dụng các kiến thức cơ bản về quản trị dịch vụ, du lịch và lưu trú vào quản trị 

các cơ sở lưu trú du lịch 

PLO4 
Đánh giá được các hoạt động cung ứng dịch vụ trong các cơ sở lưu trú và các 

nhà hàng 

PLO5 
Đánh giá được các hoạt động chức năng trong các cơ sở kinh doanh lưu trú và 

các nhà hàng, bao gồm các hoạt động Marketing, quản trị nguồn nhân lực, quản 

trị tài chính, quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật 

PLO6 
Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông 

đạt chuẩn tin học văn phòng nâng cao 

PLO7 Làm chủ các công cụ giao tiếp ngôn ngữ, phi ngôn ngữ và kỹ năng lắng nghe 

PLO8 
Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh ở cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt 

nam 

PLO9 
Có các kỹ năng làm việc liên quan đến các vị trí nhà quản trị/nhân viên của các 

bộ phận tài chính, nhân sự, bán hàng và các bộ phận tác nghiệp trong khách sạn 

PLO10 Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trong phục vụ khách tại các cơ sở lưu trú 

PLO11 Có kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong các cơ sở lưu trú 

PLO12 Có kỹ năng làm việc nhóm trong một môi trường đa dạng 

PLO13 Thể hiện ý thức đạo đức nghề nghiệp và yêu nghề 

PLO14 
Thể hiện thái độ tuân thủ luật pháp, trách nhiệm xã hội và tôn trọng văn hoá 

doanh nghiệp 
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6. Cơ hội nghề nghiệp và cơ hội học tập nâng cao, trao đổi sinh viên trong nước và 

quốc tế 

Cơ hội nghề nghiệp 

Trong vòng 3 năm đầu sau khi tốt nghiệp: 

Cử nhân ngành Quản trị khách sạn có thể tiếp cận rất nhiều vị trí việc làm như sau: 

+ Nhân viên và giám sát trong các bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, bộ phận bàn-bar, tổ 

chức sự kiện, Marketing, tài chính, nhân sự, bán và một số vị trí tác nghiệp khác   

+ Nhân viên trong các cơ quan quản lý nhà nước về lưu trú  

Sau khi tốt nghiệp 3 năm: 

Sinh viên tốt nghiệp có thể thăng tiến lên những vị trí cao hơn như: 

+ Trưởng/phó các bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, bộ phận bàn-bar, tổ chức sự kiện, 

Marketing, tài chính, nhân sự, bán và một số vị trí tác nghiệp khác Head/deputy head of 

Reception, Housekeeping, Food & Beverage, Events units, Marketing, Finance, Human 

Resources, Sales department in hospitality businesses 

+ Trưởng phó các bộ phận quản lý nhà nước về lưu trú Head/deputy head of 

hospitality-related governmental administration agencies. 

Người học cũng có đủ khả năng để vươn lên những vị trí quản trị cao nhất hoặc khởi 

sự một khách sạn. 

Bên cạnh đó, người học cũng có thể có cơ hội việc làm ở các tổ chức đào tạo và 

nghiên cứu về khách sạn.  

Cơ hội học tập nâng cao, cơ hội trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kháh sạn có thể theo đuổi các chương 

trình đào tạo bậc Cao học và Tiến sĩ. Trong khi theo học ở trường Đại học Kinh tế, những 

sinh viên xuất sắc và có năng lực tiếng Anh tốt sẽ có cơ hội tham gia các chương trình trao 

đổi sinh viên trong khuôn khổ thoả thuận giữa trường Đại học Kinh tế và các trường đối tác. 

7. Tiêu chí tuyển sinh, quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp  

Tiêu chí tuyển sinh 

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông của Việt nam đáp ứng các 

điều kiện học lực và các điều kiện khác theo yêu cầu của Hội đồng tuyển sinh. 

Quá trình đào tạo 

Chương trình đào tạo Quản trị Khách sạn tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và của trường Đại học Kinh tế về đào tạo theo học chế tín chỉ. Chương trình bao gồm 

5 khối học phần tương ứng 134 tín chỉ và được thiết kế cho một độ dài chuẩn 4 năm nhưng có 

thể rút ngắn còn 3,5 năm hoặc kéo dài tối đa 6 năm.  

Mỗi năm học bao gồm 2 học kỳ chính và một học kỳ phụ (học kỳ hè). Các học phần 

cơ bản và học phần nền tảng về kinh doanh thường tập trung ở 3 học kỳ đầu. Các học phần 

nền tảng du lịch và chuyên ngành thường bắt đầu vào học kỳ thứ hai và chủ yếu tập trung ở 4 

học kỳ trước khi đi thực tập. 

Điều kiện tốt nghiệp 

Sinh viên được Nhà trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 
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- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không 

đang trong thời gian bị kỉ luật ở mức đình chỉ học tập. 

- Tích luỹ đủ số học phần và khối lượng chương trình đào tạo. 

- Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học đạt từ 2.00 trở lên. 

- Thoả mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào 

tạo chính và các điều kiện khác do hiệu trưởng qui định. 

- Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh và hoàn thành học phần giáo dục thể 

chất 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ (TOIEC 600 hoặc tương đương) 

- Có chứng chỉ tin học (Tin học nâng cao hoặc tương đương) 

- Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện 

tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.  

8. Cách tính điểm 

- 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 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: 

Bảng 3. Cách tính điểm 

Phân loại Thang điểm 10 
Thang điểm 

chữ 
Thang điểm 4 

Đạt 

Giỏi 8.5-10 A 4 

Khá 7.0-8.4 B 3 

Trung bình 5.5-6.9 C 2 

Trung bình yếu 4.0-5.4 D 1 

Không đạt Kém <4.0 F 0 

9. Hoạt động học tập 

Sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm việc học của mình với đội ngũ giảng viên có trình 

độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm trong giảng dạy. Họ sẽ được tham gia vào các hoạt 

động học tập một cách tích cực thông qua các phương pháp giảng dạy năng động và gắn với 

thực tế như Giảng dạy gắn với thực tế (Work-based Learning), Mô phỏng (Simulation)…  

Các phương pháp đánh giá lấy người học làm trung tâm với mục đích cuối cùng là 

giúp người học cải thiện được kết quả học tập của mình một cách liên tục. 

10. Cấu trúc khung chương trình 

Khung chương trình chuyên ngành Quản trị Khách sạn được cấu trúc thành 5 khối học 

phần (không bao gồm giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng) cho phép sinh viên đạt được 

chuẩn đầu ra của chương trình. 



5 

 

Bảng 4. Các khối học phần và số tín chỉ tương ứng 

STT Các khối học phần 
Tổng 

tín chỉ 

Tỷ 

trọng 

trong 

tổng 

tín chỉ 

Số tín chỉ 

bắt buộc 

Số tín chỉ 

tự chọn 

1 Khối học phần cơ bản 37 30,83% 37 0 

2 
Khối học phần nền tảng về kinh 

doanh  
30 25,00% 30 0 

3 Khối học phần nền tảng về du lịch 24 20,00% 19 5 

4 
Khối học phần chuyên về quản trị 

khách sạn 
19 15,83% 14 5 

5 Thực tập tốt nghiệp 10 8,33% 10   

 Tổng số tín chỉ 120 100% 110 10 

11. Các học phần 

Bảng 5. Các học phần và phân bổ tín chỉ tương ứng 

S 

T 

T 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tiết Số 

tín 

chỉ 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Total 

Khối các học phần cơ bản 

1 SMT1001 
Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin phần 1 
21 9 30 2 

2 SMT1002 
Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin phần 2 
39 6 45 3 

3 SMT1003 
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam  
36 9 45 3 

4 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 24 6 30 2 

5 LAW1001 Pháp luật đại cương   21 9 30 2 

6 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 22 23 45 3 

7 ENG1001 Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1) 22 23 45 3 

8 ENG2001 Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2) 28 32 60 4 

9 MIS1001 Tin học văn phòng 22 23 45 3 

10 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 45 0 45 3 

11 MGT1001 Kinh tế vi mô 36 9 45 3 

12 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 38 7 45 3 

13 MGT1002 Quản trị học 30 15 45 3 

Khối các học phần nền tảng về kinh doanh 

14 ACC1001 Nguyên lý kế toán 30 15 45 3 

15 MKT2001 Marketing căn bản 34 11 45 3 
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S 

T 

T 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tiết Số 

tín 

chỉ 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Total 

16 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 30 15 45 3 

17 HRM2001 Hành vi tổ chức 30 15 45 3 

18 STA2002 
Thống kê kinh doanh và kinh tế 

33 12 45 3 

19 FIN2001 
Thị trường và các định chế tài chính 

30 `15 45 3 

20 MGT2002 
Nhập môn kinh doanh 

27 18 45 3 

21 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 28 17 45 3 

22 LAW2001 Luật kinh doanh 30 15 45 3 

23 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 12 33 45 3 

Khối các học phần nền tảng về du lịch 

  Các học phần bắt buộc 

24 HOS3001 Marketing dịch vụ 21 24 45 3 

25 HOS3002 Nhập môn kinh doanh lưu trú 16 14 30 2 

26 TOU3001 Tổng quan du lịch 28 17 45 3 

27 TOU3002 Quản trị cung ứng dịch vụ 18 27 45 3 

28 TOU3004 
Lãnh đạo nhóm trong doanh nghiệp Du 

lịch và khách sạn 
20 25 45 3 

29 TOU3008 
Chiến lược kinh doanh du lịch và khách 

sạn 
26 19 45 3 

30 TOU3009 Quản trị tài chính du lịch và khách sạn 30 15 45 3 

  
Học phần tự chọn (sinh viên chọn ít nhất 5 tín chỉ trong các học phần 

sau) 

31 TOU3003 Văn hóa Việt Nam 16 14 30 2 

32 TOU3014 Quản trị kinh doanh lữ hành 20 10 30 2 

33 MGT3011  Khởi sự kinh doanh 18 27 45 3 

34 COM3003 Quản trị quan hệ khách hàng 30 15 45 3 

35 ENG3002 Tiếng Anh du lịch 15 30 45 3 

Khối học phần chuyên về quản trị khách sạn 

  Các học phần bắt buộc 

36 HOS3005 Quản trị khu vực hậu cần khách sạn 22 23 45 3 

37 HOS3003 Quản trị khu vực phòng ngủ 25 20 45 3 

38 HOS3004 Quản trị khu vực tiền sảnh 18 27 45 3 
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S 

T 

T 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tiết Số 

tín 

chỉ 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Total 

39 HOS3006 Quản trị kinh doanh nhà hàng 23 22 45 3 

40 HOS3007 Thực hành nghiệp vụ khách sạn  5 25 30 2 

  Học phần tự chọn (chọn ít nhất 5 tín chỉ trong các học phần sau) 

41 TOU3011 Quản trị sự kiện và lễ hội 19 26 45 3 

42 TOU3015 Quản trị điểm đến du lịch 19 26 45 3 

43 TOU3019 Thiết kế và điều hành chương trình du lịch    
 

44 ACC2002 Kế toán quản trị 20 25 45 3 

45 BAN3006 Thanh toán quốc tế 30 15 45 3 

46 RMD3001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 17 13 30 2 

47 
 

Thực tập tốt nghiệp    10 

  Hình thức 1     

 HOS4001 Báo cáo thực tập tốt nghiệp  4 60 4 

  
Học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ được chọn 

các môn học tự chọn 
   6 

  Hình thức 2     

 HOS4002 Khóa luận tốt nghiệp (*)  10 120 10 

  
Tổng    120 

* Sinh viên phải học học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học", có điểm trung 

bình chung tích lũy lớn hơn mức quy định của Trường và được Khoa chuyên ngành đồng ý 

cho làm khóa luận tốt nghiệp 

12. Lộ trình học 
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Bảng 6. Lộ trình học khoá 2015 
Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 Bước 6 

[MIS1001] Tin học văn phòng (3) [MIS2002] Hệ thống thông tin quản lý (3) 
   

Thực tập tốt 

nghiệp (10): 
Chọn 01 

trong 02 hình 

thức 

[ECO1001] Kinh tế vĩ mô (3) [FIN2001] Thị trường và các định chế tài 
chính (3) 

   

[MGT1001] Kinh tế vi mô (3) 

   

[TOU3001] Tổng quan du lịch (3) 

[HOS3002] Nhập môn kinh doanh lưu trú (2) 

[HOS3005] Quản trị khu vực hậu cần khách 

sạn (3)  

[HOS3003] Quản trị khu vực phòng ngủ (3) [HOS3007] Thực hành nghiệp vụ khách 

sạn  (2) 

[H
O

S
4

0
0
1

] 
B

áo
 c

áo
 t

h
ự

c 
tậ

p
 t

ố
t 

n
g
h

iệ
p

 (
4

) 
v

à 
h
ọ

c 
b
ố

 s
u
n

g
 c

ác
 h

ọ
c 

p
h
ần

 t
ự

 c
h
ọ
n

 (
6

) 

[H
O

S
4

0
0
1

] 
B

ảo
 v

ệ 
K

h
ó

a 
lu

ận
 t

ố
t 

n
g
h
iệ

p
 (

1
0

) 

[HOS3004] Quản trị khu vực tiền sảnh (3) 

[TOU3014] TC: Quản trị kinh doanh lữ hành (2)   
[TOU3019] TC: Thiết kế và điều hành 

chương trình du lịch (3) 

  
[TOU3015] TC: Quản trị điểm đến du lịch 

(2) 

[HOS3006] Quản trị kinh doanh nhà hàng (3) 
  

[IBS2001] Kinh doanh quốc tế (3) 
   

[LAW1001] Pháp luật đại 

cương   (2) 
[LAW2001] Luật kinh doanh (3) 

   

[MAT1001] Toán ứng dụng trong 
kinh tế (3) 

[STA2002] Thống kê kinh doanh và kinh 
tế (3)    

[MGT1002] Quản trị học (3) 

[TOU1001] Giao tiếp trong kinh doanh 

(3)    

[HRM2001] Hành vi tổ chức (3) 
   

[MGT2002] Nhập môn kinh doanh (3) [MGT3011] TC: Khởi sự kinh doanh (3) 
  

  [TOU3002] Quản trị cung ứng dịch vụ (3) 
  

  
[TOU3004] Lãnh đạo nhóm trong doanh 

nghiệp Du lịch và khách sạn (2) 
  

  
[TOU3008] Chiến lược kinh doanh du lịch 

và khách sạn (3) 
  

  
[TOU3011] TC: Quản trị sự kiện và lễ hội 

(3) 

[ENG1001] Tiếng Anh đại cương 1 

(A2.1) (3) 

[ENG2001] Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2) 

(4) 
[ENG3001] Tiếng Anh kinh doanh (3) [ENG3002 ] TC: Tiếng Anh du lịch (3) 

 

[SMT1001] Các nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1 (2) 

[SMT1002] Các nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin phần 2 (3) 

[SMT1003] Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam  (3)  

[SMT1004] Tư tưởng Hồ Chí Minh (2) 
 

[MKT2001] Marketing căn bản (3)   [HOS3001] Marketing dịch vụ (3) 

 

  [ACC1001] Nguyên lý kế toán (3) 

[ACC2002] TC: Kế toán quản trị (3) 

[TOU3009] Quản trị tài chính du lịch và khách 

sạn (3) 

  [TOU3003] TC: Văn hóa Việt Nam (3) 

  
[COM3003] TC: Quản trị quan hệ khách hàng 

(3) 

  
[RMD3001] TC: Phương pháp nghiên cứu 
khoa học (2)  

  [BAN3006] TC: Thanh toán quốc tế (3) 

   Chú thích : 
    

    Học phần chung toàn Trường 
 

TC: Học phần tự chọn 
 

    Học phần chung khối ngành 
 

Trong dấu   [.....] :  Mã học phần 
 

    Học phần chung của ngành 
 

Trong dấu  {.....} :  Thêm điều kiện học phần học trước 
  

 
Học phần chuyên ngành 

 
Trong dấu   (.....) : Số tín chỉ 
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13. Các hoạt động ngoại khoá 

Sinh viên được yêu cầu: 

+ Tham gia 1 chuyến du lịch ít nhất 5 ngày, có trải nghiệm lưu trú trong chuyến đi đó 

tại một khách sạn có địa chỉ liên lạc, viết báo cáo về chuyến du lịch và dịch vụ lưu trú (điều 

kiện cần để thực tập tốt nghiệp, chiếm 20% điểm đánh giá thực tập tốt nghiệp) 

+ Tham gia ít nhất 1 hoạt động hướng nghiệp do các doanh nghiệp du lịch hoặc các cơ 

quan quản lý Nhà nước, các tổ chức có liên quan đến du lịch tổ chức (có xác nhận)  

+ Thực tập nghiệp vụ tại khách sạn 3 sao trở lên với tổng thời gian (các lần thực tập) 

tối thiểu là 150h, có nhận xét tốt của khách sạn 

Đây là các điều kiện cần để tham gia thực tập cuối khóa. 

 

           Đà nẵng, tháng tư năm 2015 

                Trưởng khoa Du lịch 

 

 

 

 

 

               TS. Trương Sĩ Quý 

 

 

 

 


