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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 

2.3 Chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch quốc tế 

STT Nội dung Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng kí tuyển 

sinh  

Theo Đề án tuyển sinh của Trường được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo phê duyệt, trong đó: 

 Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trong cả nước. 

  Đối tượng tuyển sinh 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT 

Quốc gia năm 2018 

 Phương thức tuyển sinh 

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 

 Tổ hợp môn xét tuyển 

D01, D78, D96 (Môn chính: Tiếng Anh) 

 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ 

sơ ĐKXT 

Thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018, tổ hợp 

đăng kí xét tuyển vào Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào từ 15.0 điểm trở lên và không có môn thi nào 

trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống. 

 Điều kiện phụ trong xét tuyển:  

Môn Tiếng Anh phải đạt điều kiện từ 6.0 điểm trở lên trong 

kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 

II Mục tiêu kiến thức, kĩ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo Cử nhân Hướng dẫn du lịch quốc 

tế nhằm đáp ứng đầy đủ kiến thức, kĩ năng và 

thái độ cho người học, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn 

nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch ở Việt 

Nam, từ đó phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. 

 Mục tiêu cụ thể 

Về kiến thức: 

- Kiến thức đại cương: Gồm các kiến thức về khoa, khoa 



học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, tin học, chính trị và 

thể chất. 

  - Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức chuyên sâu về 

Khu vực học, Quốc tế học; Có kiến thức chuyên môn sâu 

trong lĩnh vực du lịch để có thể khai thác có hiệu quả các giá 

trị văn hoá phục vụ phát triển du lịch; nâng cao giá trị văn 

hoá trong các hoạt động kinh doanh du lịch. 

Về kĩ năng: 

  - Có kĩ năng khai thác giá trị của các di sản phục vụ hoạt 

động du lịch; làm tốt công tác quản lí hoạt động du lịch tại 

các địa phương theo chức trách của mình. 

  - Có kĩ năng tổ chức, quản lí, điều hành của hoạt động của 

các doanh nghiệp du lịch, làm tốt công tác quản trị tại các 

doanh nghiệp này. 

  - Có kĩ năng tổ chức điều hành và thực hiện tốt các hoạt 

động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch đạt chất lượng, 

hiệu quả cao.  

  - Có kĩ năng áp dụng thành thục các ứng dụng khoa học kĩ 

thuật vào phục vụ công việc như vận dụng mạng internet, 

những tính năng của công nghệ thông tin để quản lí dữ liệu, 

tính toán, đặt chỗ và quảng cáo du lịch; vận dụng các phương 

tiện truyền thông để quảng bá sản phẩm... 

  - Có kĩ năng giao tiếp đa văn hóa 

Về thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với các nội quy, quy định, quy chế 

học vụ của Nhà trường 

- Có phẩm chất chính trị tốt, nắm vững đường lối, chủ 

trương, chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước. 

- Có ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm việc theo nhóm và 

đặc biệt có đạo đức nghề nghiệp trong các lĩnh vực công tác 

của hoạt động văn hoá-du lịch. 

 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

a. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức về 

pháp luật, lí luận chính trị và xã hội cần thiết để phục vụ 

cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có 

hiểu biết về các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản phù 

hợp với chuyên ngành được đào tạo; đáp ứng yêu cầu xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc 

b. Có kiến thức cơ bản ở lĩnh vực khoa học xã hội – nhân 

văn, văn hóa, ẩm thực,... đáp ứng việc tiếp thu các kiến 



thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình 

độ cao hơn. 

 c. Có kiến thức và kĩ năng  khai thác giá trị của các di sản 

phục vụ hoạt động du lịch; tổ chức, quản lí, điều hành của 

hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, tổ chức điều hành và 

thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn 

du lịch; áp dụng thành thục các ứng dụng khoa học kĩ thuật 

vào phục vụ công việc như vận dụng mạng internet, những 

tính năng của công nghệ thông tin để quản lý dữ liệu, tính 

toán, đặt chỗ và quảng cáo du lịch; vận dụng các phương tiện 

truyền thông để quảng bá sản phẩm...  

d. Có trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 

450 hoặc B1 (theo khung tham chiếu châu Âu) 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

 Chế độ chính sách:  

 -  Người học được quan tâm để hưởng đầy đủ các chế độ 

chính sách xã hội với người học nếu có; có học bổng cho các 

sinh viên đạt kết quả học tập và rèn luyện tốt. 

 - Người học được mua các loại bảo hiểm theo quy định của 

nhà nước. 

- Có kí túc xá cho sinh viên là người dân tộc thiểu số và sinh 

viên có hoàn cảnh khó khăn. 

- Giúp đỡ người học các thủ tục liên quan đến chương trình 

hỗ trợ vay vốn học tập.   

 Hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học 

 - Tổ chức hoạt động tọa đàm về học tập ở đại học nhằm xác 

định tâm thế sinh viên đại học cho người học,  hướng dẫn lập 

kế hoạch học tập.  

  - Tổ chức các chương trình thực tế, tham quan để bổ sung 

các kiến thức, nghiệp vụ mang tính thực tiễn của công việc 

hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 

  - Giới thiệu cơ hội trở thành các tình nguyện viên cho các tổ 

chức quốc tế, các chương trình dự án nước ngoài, giúp sinh 

viên được tiếp xúc với môi trường giao tiếp đa văn hóa và đa 

ngôn ngữ.  

  - Tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ du lịch, các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc 

chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,.. nhằm 

bồi dưỡng kĩ năng mềm cho sinh viên. 

  - Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu về các thủ tục hải quan, xuất 

nhập cảnh và kiểm dịch... 

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc 

làm, nhà trọ,... 



IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

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

số 1038/QĐ-ĐHVHHN, ngày 31/12/2012 ĐHVHHN 

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

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc 

tế có thể tiếp tục học sau đại học các ngành Du lịch, Việt 

Nam học tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước. 

VI Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Hướng dẫn du 

lịch quốc tế có thể làm việc ở các vị trí: 

+ Hướng dẫn viên suốt tuyến nội địa và quốc tế 

+ Quản lí du lịch (quản lí doanh nghiệp du lịch, cơ sở dịch vụ 

du lịch, tài nguyên du lịch) 

+ Điều hành du lịch (phân công công việc cho các hưởng dẫn 

viên du lịch; nhận thông tin từ các chương trình du lịch để 

phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết 

những phát sinh, yêu cầu của khách do hướng dẫn viên báo 

về nhận và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách về 

chương trình du lịch của đơn vị mình v.v..). 

+ Giảng viên dạy ngành Du lịch, Việt Nam học 

+ Nghiên cứu viên ngành Du lịch, Việt Nam học 

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội việc làm ở các vị trí như 

nhân viên lễ tân, nhân viên markerting du lịch... 

- Các cơ quan tuyển dụng có thể là: 

  + Các công ty Du lịch-Lữ hành trong và ngoài nước. 

  + Các cơ quan nghiên cứu phát triển hoạt động Du lịch-Lữ 

hành quốc tế. 

  - Các cơ sở đào tạo về du lịch. 

  - Các doanh nghiệp tổ chức sự kiện, truyền thông 

 

             Hà Nội, ngày 16  tháng 10  năm 2018 

                 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Đỗ Thị Quyên 
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