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TÊN NGÀNH 
QUẢN LÝ DU LỊCH QUỐC TẾ 

International Tourism Management 

MÔ TẢ VỀ NGÀNH 

Đào tạo cử nhân ngành Quản lý du lịch quốc tế có kiến thức chuyên môn, nghiệp 

vụ vững chắc về du lịch; có năng lực tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp du lịch, 

khách sạn, nhà hàng với tầm nhìn toàn cầu hoá. 

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp từ ngành Chương trình tiên tiến còn có năng lực 

tiếng Anh vượt trội do chương trình học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh; Có cơ 

hội học tập trong môi trường quốc tế với sinh viên đến từ các quốc gia như Đức, Pháp, 

Hàn Quốc, Philippines, Indonesia…; Có cơ hội nhận học bổng toàn phần, bán phần của 

CTTT, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, các trường ĐH đối tác, các tổ chức, 

doanh nghiệp trong và ngoài nước; Có cơ hội đi du học, thực tập tại nước ngoài. 

Đội ngũ cán bộ giáo viên giảng dạy Chương trình tiên tiến đều được đào tạo thạc 

sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, có chuyên môn và ngoại ngữ tốt. Bên cạnh đó, sinh viên còn 

được học tập với các giáo sư, tiến sĩ đến từ các trường đại học trên thế giới như Mỹ, Úc, 

Nhật Bản, Đài Loan… 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý du lịch quốc tế gồm 120 tín chỉ (tín 



chỉ tích luỹ trong thời gian học tập, trao đổi ngắn hạn tại nước ngoài sẽ được quy đổi 

tương đương). 

Thời gian đào tạo: 4,5 năm (trong đó 1 năm dự bị Tiếng Anh). 

CHUYÊN NGÀNH 
QUẢN LÝ DU LỊCH QUỐC TẾ 

International Tourism Management  

TỔ HỢP XÉT TUYỂN 
A00, A01, B00, D01 

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC 

Kiến thức: 

Sinh viên được trang bị kiến thức nâng cao trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và 

các nghiệp vụ thực tế liên quan đến nhà hàng, khách sạn, du lịch thông qua các bài giảng, 

cố vấn học tập, các hoạt động trải nghiệm, thực hành thực tế tại trường và các cơ sở liên 

kết. 

Ngoài ra, sinh viên nước ngoài học tại Việt Nam sẽ được trang bị thêm kiến thức 

về ngôn ngữ tiếng Việt, cơ sở văn hoá Việt Nam. Sinh viên Việt Nam sẽ được trang bị 

thêm kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước. 

Kỹ năng:  

- Kỹ năng giao tiếp là rất quan trọng trong chương trình và sinh viên sẽ phát 

triển cả kỹ năng viết và nói. 

- Trách nhiệm xã hội: Sinh viên được dạy các khía cạnh khác nhau về trách 

nhiệm xã hội trong mối liên hệ với thực tiễn ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng. 

- Làm việc nhóm: Sinh viên có thể làm việc độc lập, cũng như hợp tác làm 

việc theo nhóm đa quốc tịch để đạt đưuocj mục tiêu chung nhằm giải quyết vấn đề, đóng 

góp ý kiến chuyên môn và đóng góp vào kết quả chung của nhóm. 

- Ngoại ngữ, tin học: Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng thành thạo tiếng 

Anh trong giao tiếp và làm việc chuyên môn liên quan đến chuyên ngành. Sinh viên tốt 

nghiệp có thể sử dụng tiếng Anh trong trình bày các tình huống trao đổi công việc, viết 

báo cáo chuyên môn. Trình độ tiếng Anh đạt tối thiểu EILTS 5.5 sau khoá học. 



Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, 

các phần mềm quản lý dữ liệu trong du lịch, khách sạn, nhà hàng. Sinh viên tốt nghiệp 

đạt chứng chỉ tin học quốc tế IC3 hoặc các chứng chỉ tin học khác có giá trị tương đương. 

Thái độ và phẩm chất đạo đức: 

- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp; 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biêt và tuân thủ pháp luật; 

- Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng và yêu thương người lao 

động; 

- Có tinh thần cầu tiến, sáng tạo; có bản lĩnh và chuyên nghiệp trong công 

việc; 

Trung thực trong công việc; trung thực trong nghiên cứu; tuân thủ quyền tác giả, 

tôn trọng đồng nghiệp; 

CƠ HỘI VIỆC LÀM 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học Chương trình tiên tiến ngành Quản lý du lịch quốc tế 

của Đại học Nông lâm Thái Nguyên có thể làm việc tại các lĩnh vực khác nhau như: 

- Lĩnh vực lữ hành: Hướng dẫn viên du lịch, đại lý du lịch, trợ lý khách sạn, nhân 

viên tiếp tân, tư vấn du lịch, điều phối du lịch. 

- Lĩnh vực dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng: Phụ trách các hoạt động 

thiết kế, cung ứng và dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng. 

- Lĩnh vực nghiên cứu thị trường: Đảm nhận các công việc nghiên cứu và phân tích 

thị trường trong các công ty chuyên nghiên cứu thị trường, hay bộ phận nghiên 

cứu thị trường của công ty. 

- Lĩnh vực truyền thông: Thực hiện các hoạt động thiết kế và quản trị các chương 

trình truyền thông, quảng bá (quảng cáo, tổ chức sự kiện) về du lịch. 

- Lĩnh vực quản lý nhà nước về du lịch: các cơ quan, ban ngành về du lịch. 

Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu, giảng viên đào tạo về du lịch trong các 

trường đại học, các viện đào tạo. 



LIÊN HỆ 
* Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tổ 10 

- Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. ĐT: 02086.285.013 

 Hotline: 02086.285.013; 0986.454.999 (Thầy Hùng); 0979871910 (Cô Giang) 

 Email: trungtamtuyensinhtruyenthong@tuaf.edu.vn; 

 Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: Website: tuyensinh.tuaf.edu.vn và làm 

theo hướng dẫn. 

* VPCTTT: Cô Đặng Linh: 0373.002.229; Cô Phạm Huyền: 0974.108.156; Cô Lý Thị 

Thùy Dương: 0962.233.901. 
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