
GIỚI THIỆU NGÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM HỌC  

(Chuyên ngành Hướng dẫn viên Du lịch) 

 

I.  GIỚI THIỆU NGÀNH 

1. Thông tin chung: 

- Tên ngành: Việt Nam học 

- Tên chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch 

- Mã ngành tuyển sinh: 7310630 

- Tổ hợp xét tuyển: Văn-Sử-Địa (C00), Toán-Văn-Tiếng Anh (D01), Văn-Sử-Tiếng 

Anh (D14), Văn-Địa-Tiếng Anh (D15) 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Danh hiệu cấp bằng: Cử nhân 

- Tên ngành được in trên bằng tốt nghiệp; Tên chuyên ngành được in trên bảng điểm, 

phụ lục văn bằng và quyết định tốt nghiệp 

2. Giới thiệu: 

- Ngành Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) đào tạo cử nhân có 

khả năng hướng dẫn du khách nội địa và quốc tế; điều hành và kinh doanh du lịch; lễ 

tân trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn; nhân viên tổ chức sự kiện trong nhiều doanh 

nghiệp công nghiệp, thương mại và dịch vụ,… 

- Sinh viên được học kiến thức và kỹ năng chung về du lịch và chuyên sâu về hướng 

dẫn viên du lịch như: tâm lý du khách, thủ tục hải quan xuất nhập cảnh, thiết kế và 

điều hành tour, tuyến điểm du lịch, tổ chức sự kiện,teambuilding, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong du lịch, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn, kỹ năng giao tiếp và thuyết 

trình, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và một số học phấn khác có liên quan đến du lịch. 

3. Vị trí việc làm: 

- Hướng dẫn viên, nhân viên kinh doanh, điều hành du lịch; 

- Nhân viên lễ tân nhà hàng, khách sạn; 

- Giảng dạy chuyên ngành Hướng dẫn du lịch tại các trường đại học, cao đẳng; 

- Công chức/viên chức tại các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa và du lịch;  

- Nhân viên tại các khu/điểm du lịch; 

- Hướng dẫn viên du lịch tự do; 

- Nhân viên điều hành và tổ chức sự kiện và teambuilding; 

- Nhân viên lễ tân trong các doanh nghiệp du lịch, công nghiệp và dịch vụ 

4. Nơi làm việc: 

- Tại các công ty du lịch lữ hành (Saigon Tourist, Fiditour, TST Tourist, Viettravel, 

HT Travel, Benthanh Tourist, Cantho Tourist, Lửa Việt Tour, Viet sun tourist)…). 

- Tại nhà hàng và khách sạn (khách sạn Quốc tế, khách sạn Ninh Kiều, khách sạn Cửu 

Long, khách sạn Mường Thanh, khách sạn Golf, khách sạn Vinpearl…) 

- Tại các trường đại học, cao đẳng (Đại học Tây Đô, Đại học An Giang, Đại học Trà 

Vinh, Đại học Đồng Tháp, Đại học Cửu Long, Đại học Bạc Liêu, Cao đẳng Cần Thơ, 

Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang,…). 



- Tại các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa và du lịch (Các Sở Du lịch hoặc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở các tỉnh, thành trong cả nước). 

- Tại các khu/điểm du lịch (làng du lịch Mỹ Khánh, khu du lịch Cồn Phụng, cụm du 

lịch Cái Bè, khu du lịch Núi Cấm, khu du lịch Xẻo Quýt,…). 

- Tại các công ty tổ chức sự kiện và teambuilding (Hải Âu, Gloden Dream, RI events, 

Hòa Bình events, công ty tổ chức sự kiện DCT,…) 

- Nhân viên lễ tân cho các doanh nghiệp (tập đoàn Vingroup, Sungroup, Victoria, 

Mobiphone, Viettel,...) 

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ 

Cử nhân ngành Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch có thể học tiếp 

chương trình đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) theo các chuyên ngành trong lĩnh vực 

du lịch hoặc các chuyên ngành gần như: Du lịch, Việt Nam học, Văn hóa du lịch, Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng, khách sạn... trong và ngoài nước.  

 

II.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - NGÀNH VIỆT NAM HỌC (HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH) 

Stt Mã Tên môn học TC 

1 QP006 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)  2 

2 QP007 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)  2 

3 QP008 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)  3 

4 QP009 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)  1 

5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)  3 

6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*)  4 

7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*)  3 

8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*)  3 

9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*)  4 

10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*)  3 

11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*)  3 

12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*)  4 

13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*)  3 

14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*)  3 

15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*)  4 

16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*)  3 

17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*)  3 

18 TN033 Tin học căn bản (*)  1 

19 TN034 TT. Tin học căn bản (*)  2 

20 ML014 Triết học Mác - Lênin  3 

21 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2 

22 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 

23 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 
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24 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

25 KL001 Pháp luật đại cương  2 

26 ML007 Logic học đại cương  2 

27 XH028 Xã hội học đại cương  2 

28 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 

29 XH012 Tiếng Việt thực hành  2 

30 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương  2 

31 KN001 Kỹ năng mềm 2 

32 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp  2 

33 TN011 Thống kê xã hội học  2 

34 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam  2 

35 SP232 Dân tộc học đại cương  2 

36 XN206 Kiến trúc và nghệ thuật truyền thống Việt Nam  2 

37 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 2 

38 SP018 Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam  2 

39 XH584 
Văn hóa, dân cư, môi trường Đồng bằng sông Cửu 

Long  

2 

40 XH313 Văn học Việt Nam đại cương 2 

41 XN223 Tạo lập văn bản và giao tiếp hành chính  2 

42 XH150 Thủ tục hải quan và cước phí  2 

43 XH151 Ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch  2 

44 XH386 Bản đồ du lịch  2 

45 XN101 Điạ lý tự nhiên Việt Nam - Du lịch  2 

46 XN212 Nghiệp vụ chào bán tour và chăm sóc khách hàng  2 

47 XN103 Địa lý du lịch thế giới  3 

48 XH429 Tâm lý du khách và nghệ thuật giao tiếp  2 

49 XH190 Y tế du lịch  2 

50 XH187 Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 1  4 

51 XH188 Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 2  4 

52 XH189 Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 3  4 

53 XN105 Tiếng Pháp chuyên ngành-Du lịch 1  4 

54 XN106 Tiếng Pháp chuyên ngành-Du lịch 2  4 

55 XN107 Tiếng Pháp chuyên ngành-Du lịch 3  4 

56 XH414 Tổng quan du lịch  2 

57 XH409 Du lịch văn hóa  2 

58 XH415 Du lịch sinh thái  2 

59 XN207 Kỹ năng hoạt náo và tổ chức teambuilding  2 
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60 XN302 Tổ chức sự kiện và Du lịch MICE  2 

61 XN301 Du lịch cộng đồng và Homestay 2 

62 XN303 Du lịch biển đảo  2 

63 XN304 Du lịch tôn giáo-tâm linh  2 

64 XN305 Du lịch làng nghề  2 

65 XH435 Địa danh du lịch Việt Nam  2 

66 XH416 Hệ thống lãnh thổ du lịch 2 

67 XH556 Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam 2 

68 XN306 Thực tế ngoài trường-Du lịch 1  2 

69 XN307 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn-Du lịch  3 

70 XH423 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 2 

71 XH420 Lữ hành nội địa và quốc tế 2 

72 XH557 Thị trường du lịch  2 

73 XH558 Kỹ năng thuyết trình du lịch  2 

74 XH559 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  3 

75 XH560 Phương pháp nghiên cứu-Du lịch  2 

76 XN246 Thực tế ngoài trường-Du lịch 2  2 

77 XN310 Luật du lịch  2 

78 XH562 Quy hoạch du lịch  2 

79 XH426 Phát triển du lịch bền vững 2 

80 XH563 Thực tập nghiệp vụ du lịch 3 

81 XH440 Luận văn tốt nghiệp - Du lịch  10 

82 XH439 Tiểu luận tốt nghiệp - Du lịch  4 

83 XN211 Nghiệp vụ bếp và bar  2 

84 XN241 Xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch  2 

85 XH137 Dân số và phát triển  2 

86 SP019 Danh nhân đất Việt  2 

87 KT206 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp  2 

88 XN226 Truyền thông và tiếp thị số trong du lịch  2 

89 XN110 Kỹ thuật nhiếp ảnh và quay Video  2 

90 XN221 Quản lý và giám sát hoạt dộng du lịch tại điểm đến  2 

91 XH564 Địa lý du lịch Đông Nam Á  2 

          

    Tổng số học phần: 91 
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