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IV.5. Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ 

Lưu ý:  

Các Học phần Lý luận chính trị trong Chương trình: Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác – Lênin 1, Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, Đường lối Cách mạng của ĐCS Việt Nam sẽ được Nhà trường thay thế bằng 

các Học phần sau: 

• Triết học Mác – Lênin   3TC 

• Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2TC 

• Chủ nghĩa xã hội khoa học   2TC 

• Tư tưởng Hồ Chí Minh   2TC 

• Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  2TC 

Học kỳ 

(Số TC) 
Tên học phần 

Số  

tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

1 

(16TC) 

  Học phần bắt buộc 12   

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2   

  Pháp luật đại cương 2   

  Tin học cơ sở 2   

  Thực hành tin học cơ sở 1   

  Kinh tế du lịch 3   

  Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2   

  Học phần tự chọn 4   

  Cơ sở văn hóa Việt Nam 2   

  Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2   

  Lịch sử văn minh thế giới 2   

  Tâm lý học đại cương 2   

 2 

(17TC) 

  

  

  
  

  Học phần bắt buộc 15   

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3   

  Kinh tế vi mô 3   

  Địa lý du lịch 3   

  Kỹ năng bổ trợ 3   

 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3  

  Học phần tự chọn 2   

  Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2   



2 

 

  Logic học đại cương  2   

  Nhập môn hành chính nhà nước 2   

 

  

3 

(17TC) 

  Học phần bắt buộc 15   

  Kinh tế vĩ mô 3   

  Marketing căn bản 3   

  Đường lối cách mạng ĐCSVN 3   

 Nguyên lý kế toán 3  

  Tâm lý du khách và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3   

  

  
  

  Học phần tự chọn 2   

  Du lịch bền vững 2   

  Biến đổi khí hậu 2   

  Con người và môi trường 2   

  

4 

(16TC) 

  
  

  Học phần bắt buộc  16   

 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   

  Quản trị buồng 3   

  Thực hành nghiệp vụ buồng 2   

 E_Tourism 3  

  Quản trị sự kiện và hội nghị 3   

 Luật Du lịch Việt Nam và quốc tế 3  

 

 

 

5 

(14TC) 
  
  
  
  
  

  Học phần bắt buộc 8   

  Quản trị kinh doanh nhà hàng 3   

 Thực hành nghiệp vụ nhà hàng 2  

  Quản trị ẩm thực 3   

  Học phần tự chọn 6   

  Văn hóa du lịch 3   

  Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3   

 Kế toán thương mại và dịch vụ 3  

6 

(14TC) 
  
  

  Học phần bắt buộc 14   

  Quản trị chiến lược khách sạn 3   

  Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch 3   

 Quản trị nguồn nhân lực khách sạn 3  

  Quản trị lễ tân 3   

 Thực hành nghiệp vụ lễ tân 2  



3 

 

7 

(16TC) 

  Học phần bắt buộc 16   

  Quản trị tài chính khách sạn 3   

  Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn 3   

  Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3   

  Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 4   

 Quản trị marketing khách sạn 3  

8 

(10TC) 

  Tốt nghiệp 10   

  Chuyên đề tốt nghiệp 1 5   

  Chuyên đề tốt nghiệp 2 5   

 



4 

 

 

  

  
  

  Học phần tự chọn 2   

  Du lịch bền vững 2   

  Biến đổi khí hậu 2   

  Con người và môi trường 2   

  

4 

(14TC) 

  
  

  Học phần bắt buộc  14   

  Quản trị buồng 3   

  Thực hành nghiệp vụ buồng 2   

 Kế toán thương mại và dịch vụ 3  

  Tâm lý du khách và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3   

  Quản trị sự kiện và hội nghị 3   

 

 

 

5 

(14TC) 
  
  
  
  
  

  Học phần bắt buộc 8   

  Quản trị kinh doanh nhà hàng 3   

 Thực hành nghiệp vụ nhà hàng 2  

  Quản trị ẩm thực 3   

  Học phần tự chọn 6   

  Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch 3   

  Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3   

  Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3   

6 

(14TC) 
  
  

  Học phần bắt buộc 14   

  Quản trị chiến lược khách sạn 3   

  E_Tourism 3   

 Quản trị nguồn nhân lực khách sạn 3  

  Quản trị lễ tân 3   

 Thực hành nghiệp vụ lễ tân 2  

7 

(15TC) 

  Học phần bắt buộc 15   

  Quản trị tài chính khách sạn 3   

  Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn 3   

  Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3   

  Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 3   

 Quản trị marketing khách sạn 3  

8 

(10TC) 

  Tốt nghiệp 10   

  Chuyên đề tốt nghiệp 1 5   

  Chuyên đề tốt nghiệp 2 5   



 

 


