
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: Du lịch 

Bộ môn: QTDVDL&LH 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần: ĐỊA LÝ DU LỊCH  

- Tiếng Việt: ĐỊA LÝ DU LỊCH 

- Tiếng Anh: TOURISM GEOGRAPHY   

Mã học phần: TOM337   Số tín chỉ: 2 

Đào tạo trình độ: Đại học   

Học phần tiên quyết:  

2. Thông tin về giảng viên: 

Họ và tên: Đoàn Nguyễn Khánh Trân  Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

Điện thoại: 0983.7775.212    Email: trandnk@ntu.edu.vn 

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):   

Địa điểm, lịch tiếp SV: Thứ 3 hàng tuần tại VP Bộ môn QTDL (14h00 -16h00) 

Trang bị những kiến thức căn bản về tổ chức lãnh thổ du lịch và địa lý du lịch Việt Nam. 

4. Mục tiêu:     

Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để giải thích được sự hình thành và phát triển 

địa lý du lịch Việt Nam. Từ đó có khả năng vận dụng trong phát triển du lịch địa phương 

hoặc doanh nghiệp. 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):  

a) Nhận biết vai trò, ý nghĩa của du lịch 

b) Nhận biết đối tượng, nhiệm vụ của địa lý du lịch 

c) Nhận biết các phương pháp nghiên cứu trong địa lý du lịch 

d) Phân tích tiềm năng phát triển của du lịch Việt Nam 

e) Phân tích các vùng du lịch Việt Nam 

6. Kế hoạch dạy học:  

6.1 Lý thuyết: Dạy theo cách 1 

STT Chương/Chủ đề 

Nhằm 

đạt 

KQHT 

Số 

tiết 

Phương pháp 

dạy – học 

Kế 

hoạch 

dạy học 

Chuẩn bị 

của người 

học 

1 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

Đối tượng và phương pháp 

nghiên cứu của địa lý du lịch 

Du lịch và vai trò, ý nghĩa 

của du lịch 

Đối tượng, nhiệm vụ của địa 

lý du lịch 

Phương pháp nghiên cứu 

trong địa lý du lịch 

 

 

a 

 

b 

 

c 

5 Thuyết giảng, 

trao đổi trên 

Zoom  

 

Giao tài liệu, 

bài tập trên 

Elearning 

 

Thuyết 

giảng 

Đọc Q1, 

tr5-28 
- Tham gia 

đầy đủ các 

tiết học 

online trên 

Zoom 

- Làm bài 



 

 

tập trên E-

learning 

2 

2.1 

 

2.2 

Địa lý du lịch Việt Nam 

Tiềm năng phát triển du lịch 

Việt Nam 

Địa lý du lịch Việt Nam (7 

vùng du lịch) 

- Vùng dl trung du và miền 

núi phía Bắc 

- Vùng dl đồng bằng sông 

Hồng và duyên hải Đông 

Bắc 

 - Vùng dl Bắc Trung Bộ 

- Vùng dl Nam Trung Bộ 

- Vùng dl Tây Nguyên 

- Vùng dl Đông Nam Bộ 

- Vùng dl Tây Nam Bộ 

 

d 

 

e 

25 Thuyết giảng, 

trao đổi trên 

Zoom  

 

Thuyết trình 7 

vùng du lịch 

(nhóm) trên 

zoom 

 Thuyết 

giảng 

 

Thuyết 

trình 

 

Bài kiểm 

tra 1, 2 

trên 

elearning 

 

Làm bài 

báo cáo 

cá nhân 

các 

chuyên 

đề mà gv 

yêu cầu 

 

Đọc Q1, 

tr119-351 

 
Tham gia 

đầy đủ các 

tiết học 

online trên 

Zoom 

- Làm bài 

tập trên E-

learning 

7. Tài liệu dạy và học: 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Nguyễn Minh 

Tuệ 

Địa lý du lịch  2010  NXB 

Giáo 

dục VN  

Thư viện  x  
 

2 Tổng cục du 

lịch Việt  

 

Non nước Việt 

Nam  

2008   Giảng viên  x  

3 Tổng cục du 

lịch Việt  

 

Di sản thế giới ở 

Việt Nam  

2008   Thư viện  x  

4 Trần Mạnh 

Thường 

Di sản thế giới ở 

Việt Nam 

2012 NXB 

Quân 

độc 

Nhân 

dân 

Giảng viên  x 

5 Đoàn Nguyễn 

Khánh Trân 

Bài giảng Địa lý 

du lịch 

  Thư viện x  



 

 

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 

- Tham gia đầy đủ trên zoom online. 

- Tham gia các buổi thuyết trình do nhóm thực hiện. 

- Có tài liệu đầy đủ. 

- Nộp bài thuyết trình nhóm theo đúng thời gian và nội dung yêu cầu. 

- Nghiên cứu và tìm hiểu bộ các nội dung mà giảng viên yêu cầu. 

9. Đánh giá kết quả học tập:  

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến): 

Lần 

kiểm 

tra 

Tiết 

thứ 

Hình thức 

kiểm tra 
Chủ đề/Nội dung được kiểm tra 

Nhằm đạt 

KQHT 

1 1 Trắc 

nghiệm +Tự 

luận 

1,2 a,b,c, d,e 

2 1 Trắc 

nghiệm +Tự 

luận 

2 d,e 

9.2 Thang điểm học phần: 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Nhằm đạt KQHT 
Trọng số 

(%) 

1.  Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, 

chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận… 

a,b,c,d,e 5 

2.  Thuyết trình tại lớp theo nhóm,  a,b,c,d,e 15 

3.  Báo cáo cá nhân a,b,c,d,e 15 

4.  Kiểm tra (2 bài) a,b,c,d,e 15 

5.  Thi kết thúc học phần  

- Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận 

- Đề mở:     Đề đóng:  x 

a,b,c,d,e 50 

 PHỤ TRÁCH BỘ MÔN (CÁC) GIẢNG VIÊN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  

 

 

 

 ThS. Ninh Thị Kim Anh Th.S Đoàn Nguyễn Khánh Trân 

    

 


