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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 

 

 

BÁO CÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học 

năm học 2018-2019 

 

 

2. Ngành: Du lịch 

2.1 Chuyên ngành: Văn hóa Du lịch  

STT Nội dung Đại học chính quy 

I 

Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

Người đã tốt nghiệp THPT và trúng tuyển theo quy định tại 

điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ Chính quy 

của Bộ GD & ĐT. 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng: 

* Nhóm kiến thức chung   

 - Nắm  vững  những  kiến  thức  cơ  bản,  cần  thiết  về khoa 

học xã hội và nhân văn; 

- Hiểu biết những kiến thức căn bản về việc xây dựng nền kinh 

tế thị trường định  hướng  xã  hội  chủ  nghĩa  trong  khung  

chương trình đào tạo dành cho sinh viên khối các ngành khoa 

học xã hội nhân văn và văn hóa nghệ thuật.   

*Nhóm kiến thức chuyên ngành cơ bản và nâng cao    

- Nắm vững kiến thức các môn khoa học cơ bản. 

- Có kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn căn bản, có thể hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ ở các vị trí khác nhau trong các doanh 

nghiệp du lịch lữ hành hoặc các doanh nghiệp lưu trú du lịch. 

- Có kiến thức chuyên môn vững vàng có thể hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ ở các vị trí khác nhau trong các cơ quan nghiên 

cứu về văn hóa - du lịch, trong các viện nghiên cứu văn hóa 

hay trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ Trung 

ương đến các địa phương. 

- Có khả năng sáng tạo, xây dựng các chương trình, dự án 

phát triển du lịch, các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội có 

liên quan đến hoạt động Du lịch ở các địa phương. Tổ chức 

khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương để 

kinh doanh du lịch đạt hiệu quả tối ưu. 

- Có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành tốt, có thể làm việc 

trực tiếp với người nước ngoài. 

- Xây dựng và thực hiện có chất lượng, hiệu quả các công 

đoạn chuyên môn nghiệp vụ của Hướng dẫn viên trong các 

chương trình du lịch. 



* Nhóm kiến thức bổ trợ   

- Tin học: 

+ Kiến thức tin học trình độ B.         

+ Kiến thức về tìm kiếm thông tin trên mạng máy tính.   

+ Kiến thức về phần mềm quản lý dữ liệu.   

+ Kiến thức về xây dựng và bảo mật dữ liệu.   

+ Kiến thức xây dựng và quản trị website.   

- Ngoại ngữ:  

- Đạt trình độ tiếng Anh bậc B1 khung Châu Âu, có khả năng 

giao tiếp và tra cứu tư liệu phục vụ cho công tác chuyên môn 

nghiệp vụ.   

- Ngoài ra, có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các  ngành 

đào tạo khác và các trường thuộc khối Du lịch  – Truyền thông, 

nghiên cứu văn hóa.  

Yêu cầu về thái độ:   

- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, quy chế đào 

tạo của Nhà trường, có  ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm 

việc theo nhóm. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức và lối sống 

lành mạnh. Trên cơ sở nắm vững đường lối chủ chương chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung, đặc biệt 

trong các lĩnh vực công tác của ngành hiện nay. 

- Có tinh thần lao động say mê, sáng tạo, lòng yêu nghề; ý 

thức trách nhiệm vì cộng đồng và bảo vệ môi trường.   

- Hành vi đạo đức nghề nghiệp tốt, tác  phong công nghiệp, 

khiêm tốn, giản dị trong sinh hoạt; sống lạc quan, giàu hoài 

bão, trung thực, cẩn thận, thẳng thắn, khách quan và cầu tiến 

bộ...   

- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát huy 

các giá trị văn hóa truyền thống của quê hướng, đất nước.   

-  Luôn cập nhật kiến thức mới; ứng dụng sáng tạo những tiến 

bộ khoa học trong công việc được giao.   

III 

Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Thực hiện việc xác nhận và đề nghị cung cấp các chính sách 

miễn giảm, hỗ trợ học phí cho những sinh viên thuộc hộ 

nghèo và con thương binh xã hội theo qui định của Nhà nước. 

Đề nghị cấp học bổng cho sinh viên đạt danh hiệu học sinh 

Khá, Giỏi. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tế cho sinh viên 

tham gia các cơ hội nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động thực 

hành thực tập thực tế tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch 

để sinh viên trau dồi kỹ năng nghề nghiệp. 

- Thường xuyên tổ chức tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ chuyên 

môn với cán bộ chuyên môn của các doanh nghiệp du lịch; 

nhằm tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên... 



IV 

Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

"Chương trình đào tạo ban hành kèm theo quyết định số: 

1038/QĐ-ĐHVHHN ngày 31 tháng 12 năm 2012. 

(http://daotao.huc.edu.vn/index.php/trinh-do-dai-hoc/)" 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

- Sau khi ra trường, sinh viên có thể học lên trình độ sau đại 

học các ngành Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Du lịch, Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ hành... (Có 1 vài ngành cần tham gia 

các khóa học chuyển đổi). 

- Tham gia các khóa học về chuyên môn nghiệp vụ kinh 

doanh du lịch ở nước ngoài hoặc các tổ chức phi chính phủ 

trong và ngoài nước. 

VI 

Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch từ Trung ương đến các địa phương;  

- Các doanh nghiệp lữ hành, các khách sạn, nhà hàng hay các 

cơ sở lưu trú du lịch khác. 

- Trở thành các hướng dẫn viên tự do hoặc hướng dẫn viên 

của các công ty du lịch hoặc hướng dẫn viên tại các Ban quản 

lý di tích và danh thắng mà ở đó có hoạt động du lịch. 

- Cán bộ các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng mà 

nội dung hoạt động có liên quan đến các vấn đề kinh tế - văn 

hóa - xã hội trong đó có kinh tế du lịch. 

- Viện nghiên cứu phát triển du lịch. 

- Giáo viên các trường Đại học và Cao đẳng có đào tạo về Du 

lịch. 

 

             Hà Nội, ngày  16   tháng 10  năm 2018 

                 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Đỗ Thị Quyên 
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