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1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO 

- Ngành đào tạo:  

+ Tiếng Việt:   Việt Nam học 

+ Tiếng Anh:   Vietnamese studies 

- Trình độ:     Đại học 

- Mã ngành đào tạo:   52220113 

- Thời gian đào tạo:    4 năm 

- Giới thiệu tóm tắt về chƣơng trình đào tạo: Là chương trình đào tạo trình độ đại 

học ngành Việt Nam học định hướng nghề quản lí du lịch – khách sạn. Chương trình đào 

tạo bao gồm các học phần nghiên cứu về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam và hệ 

thống các môn học cơ bản liên quan đến ngành du lịch. Sau khi tốt nghiệp, người học có 

thể được tuyển dụng làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước, đơn vị hành chính sự 

nghiệp trong ngành văn hóa, du lịch; hoặc làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp kinh 

doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng trong nước và các nước trong khu vực ASEAN.  

2. CHUẨN NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC ĐẠT ĐƢỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an 

toàn nghề nghiệp, trình độ lí luận chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh theo quy định 

hiện hành người học phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau đây:   

2.1. Kiến thức 

- Có kiến thức thực tế vững chắc về văn hóa, lịch sử, địa lí và con người Việt Nam; 

chuyên sâu, rộng về kiến thức lí thuyết của ngành Việt Nam học và du lịch -  khách sạn. 

- Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật 

Việt Nam. Đó là các tri thức về tổ chức xã hội Việt Nam truyền thống như: nghệ thuật 

biểu diễn, làng xã, mĩ thuật và kiến trúc Việt Nam, các dân tộc thiểu số Việt Nam, di tích 

lịch sử, thắng cảnh, tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa ẩm thực, du lịch Việt Nam; hiểu biết 

cơ chế chính sách, chiến lược phát triển du lịch của Đảng và Nhà nước, các điều kiện phát 

triển du lịch và tài nguyên, môi trường phát triển du lịch của đất nước 

- Đạt chuẩn kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc nghiên cứu, 

giảng dạy ngành Việt Nam học và hoạt động nghề nghiệp trong ngành du lịch – khách sạn. 

- Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong hoạt động 

nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học hoặc các hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực-  du 

lịch khách sạn. 

- Có kiến thức cơ bản về quản lí, điều hành hoạt động trong nghiên cứu, giảng dạy 

Việt Nam học hoặc các hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch - khách sạn. 

2.2. Kĩ năng 

- Đạt được các kĩ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp về nghiên 

cứu, giảng dạy Việt Nam học hoặc tác nghiệp trong hoạt động du lịch – khách sạn. 



- Có kĩ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo những việc làm liên quan đến nghiên cứu một 

vấn đề khoa học về Việt Nam học hoặc những việc làm mới trong hoạt động du lịch – 

khách sạn cho mình và cho người khác. 

- Đạt được kĩ năng phản biện, phê phán và sử dụng các luận điểm thay thế trong một 

công trình nghiên cứu về Việt Nam học cụ thể hoặc có thể sử dụng các giải pháp thay thế 

cho những hoạt động nghiệp vụ cụ thể trong lĩnh vực du lịch – khách sạn. 

- Có kĩ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện 

của các thành viên trong nhóm. 

- Có kĩ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển 

tải, phổ biến kiến thức, kĩ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp. 

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

2.3. Thái độ 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ luật lao động và tôn trọng nội quy cơ 

quan, doanh nghiệp; 

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân; 

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; 

- Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng. 

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong những điều kiện làm việc thay đổi, 

chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định trong nghiên 

cứu, giảng dạy Việt Nam học hoặc nghiệp vụ du lịch – khách sạn.. 

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan đểm cá 

nhân. 

- Lập kế hoạch, điều phối, quản lí các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các 

hoạt động. 

2.5. Tiếng Anh: Đạt trình độ bậc 3/6 (mức 3) Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam. 

2.6. Công nghệ thông tin: Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy 

định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƢỜI TỐT NGHIỆP  

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại:   

- Hệ thống các cơ quan quản lí nhà nước về văn hóa, du lịch các cấp; 

- Các trường chuyên nghiệp, cơ quan nghiên cứu và các đơn vị sự nghiệp về văn hóa 

và du lịch; 

- Các doanh nghiệp Lữ hành; khách sạn, nhà hàng; 

- Các điểm, khu du lịch;  

- Làm việc tại các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến văn hóa, du lịch. 

4. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƢỜNG 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể học tiếp chương trình Cao học ngành Việt Nam 

học hoặc các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ du lịch, khách sạn./. 
 

 HIỆU TRƢỞNG 
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