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TÓM TẮT 

Bài báo trình bày nghiên cứu ý chí trong hoạt động học tập của sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. 
Thông qua phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập tài liệu, điều tra bằng bảng hỏi, tổng kết thực tiễn, kết quả nghiên cứu đã 
chỉ ra thực trạng ý chí trong hoạt động học tập của sinh viên Khoa Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội, đồng thời phân tích một 
số yếu tố ảnh hưởng đến sự nỗ lực ý chí trong hoạt động học tập của sinh viên. Từ đó, đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm nâng 
cao ý chí trong hoạt động học tập của sinh viên Khoa Du lịch, Đại học Công Nghiệp Hà Nội. 

Từ khóa: Hoạt động học tập, dinh viên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. 

ABSTRACT 

The paper studies the will in the learning activities of students at the Faculty of Tourism, Hanoi University of Industry. Through 
research methods, understanding, collecting documents, surveying, summarizing practices, research results have pointed out the 
will status in the learning activities of the students. The study also analyzes factors affecting the the students' will to study. 
Accordingly, solutions and recommendations were proposed to improve the will in learning activities of the students. 
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