
 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019 

1. Tổng chỉ tiêu các ngành Du lịch:   440 

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 

4. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

5. Ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển: 

* Ngành đào tạo:  

TT 
Khối 

ngành 
Mã ngành 

Tên ngành 

(Bấm chuột vào tên ngành để xem 

chương trình đào tạo) 

Chỉ 

tiêu 
Tổ hợp XT 

1 VII 7810101 Du lịch  140 C00, D01, D14 

2 VII 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  180 A00, A01, D01 

3 VII 7810201 Quản trị khách sạn  120 A00, A01, D01 

 

* Tổ hợp môn xét tuyển các ngành Du lịch 

A00 Toán , Vật Lý, Hóa học 

A01 Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 

C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

 

6. Thông tin cụ thể về các ngành 

6.1. Ngành Du lịch ( Tourism) 

6.1.1.Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (theo năng lực) 

TT Chuẩn đầu ra 

a.  Khả năng hướng dẫn du lịch tại điểm. 

b.  Khả năng hướng dẫn du lịch theo tuyến du lịch. 

c.  Khả năng hướng dẫn du lịch chuyên biệt. 

https://tuyensinh.haui.edu.vn/dai-hoc/cu-nhan-du-lich/5c6faae4232129282019733c
https://tuyensinh.haui.edu.vn/dai-hoc/cu-nhan-quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh-/5c652fea86d0203e282ec687
https://tuyensinh.haui.edu.vn/dai-hoc/cu-nhan-quan-tri-khach-san/5c6fafbd232129282019733d


d.  Khả năng thiết kế chương trình du lịch đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. 

e.  Khả năng tư vấn và bán các sản phẩm du lịch. 

f.  Khả năng quản lý và giám sát đoàn khách theo chương trình du lịch. 

g.  Khả năng nghiên cứu và ứng dụng các công trình khoa học trong lĩnh vực du lịch. 

h.  

Khả năng nhận biết tâm lý, tham gia và phát triển nhóm; mở rộng và liên kết với 

các đối tác, thực hiện chức năng của một thành viên để phát triển nghề nghiệp 

trong các lĩnh vực khác nhau. 

i.  Thực hiện được trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp. 

j.  
Khả năng giao tiếp hiệu quả; trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương bâc̣ 3 theo 

khung năng lực ngoaị ngữ 6 bâc̣. 

k.  Khả năng học tập suốt đời. 

 

6.1.2.Cơ hội việc làm 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí công tác sau:  

* Hướng dẫn viên du lịch. 

* Điều hành chương trình du lịch. 

* Quản lý và tổ chức sự kiện. 

* Chuyên viên, cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp có liên quan 

đến du lịch và lữ hành: Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, Tổng cục Du lịch,Vu lữ hành, Vụ khách 

sạn, Sở du lịch, Viện nghiên cứu và phát triển du lịch. 

* Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở giáo dục, các cơ sở nghiên cứu; liên quan tới các 

lĩnh vực du lịch và lữ hành. 

6.2. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( Travel anh Tourism Management) 

6.2.1. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (theo năng lực) 

TT Chuẩn đầu ra 

a.  
Áp dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội vào hoạt 

động quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

b.  Phân tích được động cơ và tâm lý tiêu dùng của khách du lịch 

c.  Thiết kế được chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường 



d.  Lập kế hoạch thực hiện và điều hành chương trình du lịch  

e.  Phân tích kết quả các hoạt động nghiệp vụ trong doanh nghiệp du lịch và lữ hành 

f.  Giám sát và quản lý được hoạt động bộ phận tại các doanh nghiệp du lịch và lữ hành 

g.  

Phân tích, đánh giá và bước đầu xây dựng được các chiến lược, chính sách phát 

triển các doanh nghiệp du lịch. Phân tích, đánh giá được các mô hình kinh doanh 

trong doanh nghiệp du lịch, lữ hành 

h.  
Sử dụng được các kỹ thuật, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ hiện đại cần thiết để thực 

hiện các hoạt động nghiệp vụ trong doanh nghiệp du lịch và lữ hành 

i.  Thực hiện các trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp 

j.  Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả 

k.  Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và giải quyết các công việc chuyên môn 

l.  Nhận ra các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời 

m.  Hiểu biết về các vấn đề đương đại 

n.  
Tiếp thu các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học trong khoa học 

xã hội, vận dụng tri thức và phương pháp liên ngành trong tiếp cận nghiên các vấn đề 

về du lịch 

 

6.2.2. Cơ hội việc làm 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí công tác sau:  

* Marketing du lịch,  

* Điều hành tour 

* Quản lý và tổ chức sự kiện. 

* Quản lý các bộ phận kinh doanh, nhân sự, quan hệ khách hàng, nghiên cứu và phát triển thị 

trường, quan hệ công chúng (PR)  tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành. 

* Chuyên viên, cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp có liên quan 

đến du lịch và lữ hành: Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, Tổng cục Du lịch, Vụ lữ hành, Vụ khách 

sạn, Sở du lịch, Viện nghiên cứu và phát triển du lịch… 

* Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở giáo dục, các cơ sở nghiên cứu; liên quan tới các 

lĩnh vực du lịch và lữ hành. 

6.3. Ngành Quản trị khách sạn (Hospitality Management) 

6.3.1.Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (theo năng lực) 



TT Chuẩn đầu ra 

a.  Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và cơ sở ngành 
quản trị khách sạn; 

b.  Phân tích được động cơ và tâm lý tiêu dùng của khách du lịch; 

c.  Thực hiện được các nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến hoạt động kinh doanh lưu trú: 
Lễ tân/Nghiệp vụ buồng /Nghiệp vụ Bar – Nhà hàng; 

d.  Xây dựng được qui trình, điều hành và phân tích kết quả các hoạt động theo vị trí việc 
làm tại các bộ phận của các cơ sở kinh doanh lưu trú; 

e.  Giám sát và quản lý được hoạt động bộ phận theo vị trí việc làm tại các bộ phận của của 
các cơ sở kinh doanh lưu trú; 

f.  Phân tích, đánh giá và bước đầu xây dựng được các chiến lược, chính sách phát triển 
các cơ sở kinh doanh lưu trú. 

g.  Sử dụng được các kỹ thuật, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ hiện đại cần thiết để thực 
hiện các hoạt động nghiệp vụ trong các cơ sở kinh doanh lưu trú; 

h.  Thực hiện các trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp; 

i.  Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả; 

j.  Khả năng giao tiếp hiệu quả; trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương bâc̣ 3 theo khung 
năng lực ngoaị ngữ 6 bâc̣. 

k.  Nhận ra các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời; 

l.  Hiểu biết về các vấn đề đương đại; 

m.  Vận dụng tri thức và các phương pháp nghiên cứu khoa học. 

6.3.2. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí công tác sau:  

* Bộ phận kinh doanh, quan hệ khách hàng, nghiên cứu và phát triển thị trường, quan hệ 

công chúng (PR) trong các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú;  Ăn uống; Tổ chức sự kiện. 

* Trưởng nhóm, giám sát nghiệp vụ tại các bộ phận Lễ tân, Buồng; Bàn- Bar.  

* Quản lý các bộ phận trong các khách sạn; khu nghỉ dưỡng- giải trí (Resorts; Tourist Village; 

…); Tàu du lịch (Cruise hotel); Khách sạn nổi (Floating hotel); Bãi cắm trại du lịch (tourist camping 

site); Bungalow…. 

* Chuyên viên, cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp có liên 

quan đến du lịch và khách sạn: Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, Tổng cục Du lịch,Vụ lữ hành, Vụ 

khách sạn, Sở du lịch, Viện nghiên cứu và phát triển du lịch. 

* Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở giáo dục, các cơ sở nghiên cứu liên quan tới 

các lĩnh vực nhà hàng và kinh doanh lưu trú.  



7. Định hướng phát triển của Khoa 

* Luôn đổi mới, cải tiến chương trình đào tạo theo hướng Hội nhập Quốc tế. 

* Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tác phong chuyên 

nghiệp. 

* Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, công nghệ trong dạy học theo hướng hội nhập trong thời kỳ 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

* Đào tạo chú trọng kết hợp thực hành, thực tập, thực tế tại doanh nghiệp giúp sinh viên 

ra trường có thể đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp ngay từ khi tuyển dụng: Hàng 

năm, Khoa chủ động ký các bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài 

đưa sinh viên đi kiến tập, thực tập, giúp sinh viên vận dụng các kiến thức được học vào thực tiễn 

và dần tích lũy kinh nghiệm thực tiễn về nghề nghiệp, đặc biệt là kỹ năng mềm... Qua đó giúp 

sinh viên có khả năng chủ động phát triển bản thân, khả năng khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch. 

Năm 2018, 2019, Khoa đã cử hơn 200 sinh viên đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp 

du lịch tại Nhật Bản và Singapore giúp các em hoàn thiện và phát triển bản thân, nghề nghiệp. 

8. Qua khảo sát hàng năm, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt trên 92% 

với mức thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng trở lên. 


