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CÁC MỤC TIÊU CHUNG

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa giáo dục đại học tại các nước đối tác.

2. Nâng cao chất lượng và sự phù hợp của giáo dục đại học tại các nước đối tác.

3. Thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực.

4. Cải thiện mạng lưới hợp tác các trường đại học, viện nghiên cứu giữa các

nước đối tác và các nước thành viên châu Âu.

5. Hiện đại hóa chương trình giảng dạy đại học trong các chuyên ngành đào tạo

được xác định ưu tiên tại các nước đối tác, thông qua Hệ thống chuyển đổi và

tích lũy tín chỉ châu Âu (ECTS), hệ thống 3 bậc (LMD) và việc công nhận bằng

cấp.

1.  Khắc phục những lỗ hổng về chất lượng trong quản lý tổ chức và thiết kế, phát triển

các dự án du lịch bền vững, nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên và các cán bộ
trong các doanh nghiệp.

2.   Hỗ trợ một sự thay đổi sâu sắc trong các hoạt động chuyên môn thông qua việc triển

khai một hệ thống mô đun hoàn chỉnh bao gồm tất cả các nhu cầu của việc đào tạo ban

đầu và liên tục trong ngành du lịch bền vững và có thể truy cập trong FOAD (đào tạo

mở và từ xa) từ các nguồn tài liệu số hóa.

3.  Chuyên nghiệp hóa các chương trình đào tạo về du lịch bền vững tương thích với tiến

trình Bologne và qui chuẩn châu Âu về văn bằng chứng chỉ (CEC) và có sự tham gia

một phần (trong chương trình đào tạo) của các công ty.

4.  Xây dựng 2 khóa học mới trên FOAD về phát triển du lịch bền vững: một chương

trình đào tạo cử nhân chuyên nghiệp về “Quản trị du lịch bền vững” và một chương trình

đào tạo chuyên nghiệp về “Chiến lược phát triển du lịch bền vững”.

5.  Đào tạo 20 giảng viên đại học tại châu Âu.

6.  Đào tạo các khóa học mới này tập trung và từ xa ở mỗi nước cho khoảng 270 sinh

viên.

6.  Xây dựng một trung tâm tài nguyên xuất sắc ở mỗi nước, trung tâm nguồn lực, hỗ trợ
cung cấp tư vấn và chuyên môn về du lịch bền vững.

7.  Xây dựng hệ thống mô-đun FTLV (đào tạo suốt đời) về du lịch bền vững, có thể truy

cập trên FOAD từ tài nguyên giảng dạy kỹ thuật số và đào tạo 50 chuyên gia cho mỗi

quốc gia. 1



D Ự  Á N  C Ó  S Ự  T H A M  G I A  C Ủ A  
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T H U Ộ C  0 9  Q U Ố C  G I A  T Ạ I  C H Â U  Â U  V À  C H Â U  Á

P1 – ĐẠI HỌC SOUTH-WEST “NEOFIT RILSKI”
– QUẢN LÝ SÁNG LẬP DỰ ÁN (Bulgaria)
 
 
 
P2 – GIP FIPAG – ĐIỀU PHỐI CHUNG (Pháp)
 
 
 
P3 – ASOCIATIA PARTENER – NHÓM
BAN ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG –
CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỰ
ÁN (Rumani)
 
 
P4 – UNIVERSITA
TELEMATICA INTERNAZIONALE – Chuyên gia
Công nghệ thông tin (Ý)
 
 
P6 – TECHNOLOGICAL EDUCATION
INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA -
Chuyên gia Châu Âu phụ trách Việt Nam (Hy
Lạp)
 
 
P7 – ĐẠI HỌC DO ALGARVE – Chuyên
gia Châu Âu phụ trách Trung Quốc (Bồ Đào Nha)
 
 
P8 – ĐẠI HỌC ADAM (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH VÀ
KINH TẾ BISHKEK – BAFE) (Kyrgyzstan)
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P9 – HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
(Việt Nam)
 
 
 
P10 – ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
GUANGDONG (Trung Quốc)
 
 
 
P11 – ĐẠI HỌC DEGLI STUDI GUGLIELMO
MARCONI – TELEMATICA – Đại học nguồn tài
nguyên (Ý)
 
 
P12 – ARISTOTELIO PANEPISTIMIO
THESSALONIKIS – Chuyên gia Châu Âu phụ
trách Kirghizstan (Hy Lạp)
 
 
P13 – ĐẠI HỌC PORTUCALENSE  – Đại học
nguồn tài nguyên (Bồ Đào Nha)
 
 
 
P14 – ĐẠI HỌC KINH TẾ KYRGYZ (Kyrgyzstan)
 
 
P15 – ĐẠI HỌC QUỐC GIA
IISSYKKUL (Kyrgyzstan)
 
 
P16 – HIỆP HỘI SINH VIÊN AIESEC CỘNG
HÒA KYRGYZSTAN (Kyrgyzstan)
 
 
P17 – BỘ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC CỘNG
HÒA KYRGYZSTAN (Kyrgyzstan)
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P18 – CỤC DU LỊCH THUỘC BỘ VĂN HÓA,
THÔNG TIN VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA
KYRGYZSTAN (Kyrgyzstan)
 
 
P19 – SILK ROAD HIỆP HỘI DU
LỊCH (Kyrgyzstan)
 
 
 
P20 – CÔNG TY TNHH " RU VEN TOUR”
(Kyrgyzstan)
 
 
 
P21 – ĐẠI HỌC HUẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ -
(Việt Nam)
 
 
 
P23 – ĐẠI HỌC DU LỊCH SICHUAN 
(Trung Quốc)
 
 
 
P24 – ĐẠI HỌC JINAN (Trung Quốc)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ

      GIỚI THIỆU CHUNG
     Trực thuộc Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế có sứ mệnh là đào tạo nguồn nhân

lực chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cung ứng

dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở khu

vực miền Trung, Tây nguyên và cả nước. Thực hiện sứ mệnh này, Trường Đại học Kinh

tế đã luôn nổ lực nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và liên tục đổi

mới chương trình đào tạo.

 

      Trường đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các trường Đại học châu Âu

như Pháp, Hy lạp, Italia trong khuôn khổ dự án ERAMUS+ do Cộng đồng châu Âu tài

trợ nhằm tiếp cận các phương pháp và công nghệ giảng dạy mới liên quan đến lĩnh vực

du lịch. Hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu của Khoa quản lý chuyên ngành

(Khoa KT&PT) là 52 giảng viên. Trong đó, có 07 Phó Giáo Sư, 8 Tiến sĩ, 20 Nghiên cứu

sinh, 14 Thạc sĩ và 3 Cử nhân.  Toàn bộ 20 giảng viên đang làm nghiên cứu ở các trường

đại học uy tín trên thế giới như Úc, Bỉ, Nhật Bản, New Zealand, Đức và Hà Lan. Đội ngũ

giảng viên của Khoa KT&PT có trình độ chuyên môn cao và năng lực ngoại ngữ tốt,

cũng như có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu khoa học. Đó sẽ là nhân tố quan trọng góp

phần thực hiện thành công chương trình đào tạo Cử nhân Kinh tế và Quản lý du lịch.

Ngoài ra, đội ngũ giảng viên ở các khoa liên quan cũng được đào tạo khá bài bản và có
nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy.

 

      Xuất phát từ những lý do trên, việc đào tạo đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực Kinh tế
và quản lý du lịch là cần thiết, đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

có trình độ cao cho các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trong khu vực,  phù hợp

với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của các địa phương khu vực miền Trung và Tây

Nguyên. 5



VAI TRÒ TRONG DỰ ÁN

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế là đối tác dự án ở Việt Nam.

Trường tham gia vào tất cả các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ được giao phó
theo kế hoạch chiến lược quốc gia.

Trường tham gia vào nhóm chỉ đạo khu

vực, tham quan học tập và tập huấn,

khóa đào tạo tại Hy Lạp, đồng viết các

hoạt động, chương trình chuyên môn về
du lịch bền vững và công nhận các

chương trình đào tạo đại học, và thạc sĩ,
đồng viết chương trình, khóa học và các

tài nguyên giáo khoa bao gồm cả nguồn

tài nguyên số hóa, kết hợp các kết quả

với các nước khác và tổ chức các bài học

cho ít nhất một chương trình cho sinh

viên trong khóa học trực tiếp và học từ

xa. Tham gia đồng cấp bằng và cấp bằng

liên kết với các trường đại học đối tác

Châu Âu. Đóng góp vào tính bền vững

và phổ biến kết quả.
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CÁC MỤC TIÊU CHUNG

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Đào tạo cử nhân chuyên ngành kinh tế và quản lý du lịch có năng lực

chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị tư tưởng và đạo đức nghề
nghiệp tốt. - Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản đến chuyên

ngành liên quan đến kinh tế và quản lý du lịch;

- Trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết phục vụ trong công tác

quản lý kinh tế và quản lý trong lĩnh vực du lịch;

a. Kiến thức
           -> Kiến thức giáo dục đại cương

a) Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam;

b) Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong nghiên

cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn về kinh tế và quản lý;

c) Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán ứng dụng, tin học và các công

cụ thống kê ứng dụng trong kinh tế và quản lý du lịch;

d) Nắm vững những kiến thức chung về kinh tế học và vận dụng các kiến thức này để
nhận diện và giải thích  được các vấn đề, hiện tượng kinh tế xã hội;

e) Hiểu và vận dụng các nguyên lý kế toán và tài chính – tiền tệ vào quản lý hoạt động

của các doanh nghiệp du lịch;

f) Hiểu và vận dụng những kiến thức cơ bản về quản lý trong quản lý nhân sự, tổ chức

và điều hành hoạt động doanh nghiệp.

 

              CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 

Tên chương trình:                              GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo:                               ĐẠI HỌC

Chuyên ngành đào tạo:                        KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ DU LỊCH

Ngành đào tạo:                                    KINH TẾ              
Mã ngành:                                       7310101

Loại hình đào tạo:                               CHÍNH QUY

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO1.
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CÁC MỤC TIÊU CHUNG

          -> Kiến thức ngành - chuyên ngành

g) Nắm được những kiến thức cơ bản về du lịch, phát triển du lịch và các

phương pháp nghiên cứu du lịch;

h) Hiểu và vận dụng được các kiến thức về marketing trong hoat động du

lịch;

i) Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế du lịch, tổ
chức, quản lý du lịch, quản trị chất lượng trong du lịch và phân tích chính

sách du lịch;

j) Hiểu và vận dụng được kiến thức về thống kê du lịch, quy hoạch và dự

báo phát triển du lịch;

k) Hiểu và vận dụng kiến thức vào quản trị kinh doanh du lich trong các

doanh nghiệp, như quản trị nhà nhà, khách sạn, tổ chức sự kiện và điểm

đến du lịch;

l) Hiểu và vận dụng được công tác đánh giá tác động môi trường trong

các hoạt động du lịch.

m) Hiểu, nhận diện và xây dựng giải pháp quản lý rủi ro trong xây dựng

kế hoạch  phát triển du lịch.

     b. Kỹ năng
Sinh viên tốt nghiệp chuyên  ngành Kinh tế và quản lý du lịch sẽ
đạt được các kỹ năng cơ bản sau đây:

 

           -> Kỹ năng cứng

a) Kỹ năng quản lý và thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực tài

chính, marketing, quản trị nhân lực trong lĩnh vực du lịch;

b) Nhận diện, phân tích các cơ hội và lập được các dự án phát

triển du lịch;

c) Phân tích môi trường, xây dựng và thực thi các chiến lược phát

triển du lịch và kinh doanh du lịch;

d) Kỹ năng điều tra và sử dụng được các phầm mềm thống kê
trong xử lý và phân tích số liệu liên quan đến kinh tế và quản lý

du lịch;

e) Kỹ năng tổ chức quản lý việc triển khai thực hiện các dự án,

giám sát và đánh giá dự án liên quan đến phát triển du lịch;

f) Sử dụng tốt Tiếng Anh (bao gồm các kỹ năng Nói, Nghe, Đọc,

Viết), tối thiểu đạt được trình độ tiếng Anh bậc 4 theo Khung

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc đạt Trình độ
B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Châu Âu, hoặc có trình

độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450; IELTS 5,5.
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CÁC MỤC TIÊU CHUNG

             -> Kỹ năng mềm

g) Kỹ năng tự chủ, tự học, nghiên cứu khoa học độc lập;

h) Kỹ năng quản trị thời gian và kế hoạch công việc;

i) Kỹ năng nhận diện rủi ro và giải quyết rủi ro;

j) Kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức công việc theo

nhóm, quản lý nhóm;

k) Kỹ năng quản lý xung đột;

l) Kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

c. Chuẩn về thái độ
a) Luôn làm việc với tính kỷ luật và trách nghiệm cao, thái

độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, luôn có tinh thần

cầu tiến và cầu thị, năng động và sáng tạo.

b) Yêu nghề và có đạo đức nghề nghiệp.

c) Quan hệ cộng đồng tốt và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

d) Quan hệ đúng mực với đối tác, quan hệ tốt với đồng

nghiệp.

d. Cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp
       Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo Kinh tế và Quản lý Du lịch có thể đáp

ứng tốt các cơ hội nghề nghiệp sau:

a) Làm cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực

kinh tế và quản lý du lịch;

b) Làm cán bộ quản lý, nhân viên trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch, như nhà

hàng, khách sạn, tổ chức sự kiến, các khu du lịch)

c) Làm cán bộ quản lý và chuyên viên tại các điểm đến du lịch, như các khu bảo tồn

thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa.

d) Làm cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu viên trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế và

quản lý du lịch tại các trường đại học, viện và trung tâm đào tạo và trung tâm nghiên

cứu;

e) Có khả năng tự tạo lập và khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực kinh tế
và quản lý du lịch;

f) Có cơ hội học tiếp chương trình đào tạo sau đại học theo ngành/chuyên ngành có
liên quan đến kinh tế và quản lý ở trong nước hoặc các trường đại học trên thế giới.
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2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Thời gian đào tạo của Chương trình Kinh tế và Quản lý Du lịch là 4 năm.

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ

Sinh viên hoàn thành tối thiểu 120 tín chỉ trong tổng số
170 tín chỉ của Chương trình.

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

hệ chính quy của Bộ Giáo dục và đào tạo.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
- Thực hiện quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ;
 
- Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên phải tích luỹ tối thiểu 120/170 tín chỉ,
trong đó:
 
           Phần kiến thức giáo dục đại cương phải tích luỹ tối thiểu: 34/38 tín
chỉ (trong đó: phần bắt buộc 28 tín chỉ; phần tự chọn tối thiểu: 6 trong tổng
số 10 tín chỉ tự chọn).
 
           Phần kiến thức của khối ngành, kiến thức ngành, chuyên ngành và
kiến thức bổ trợ phải tích luỹ tối thiểu: 86/132 tín chỉ (trong đó: Học phần
bắt buộc 62 tín chỉ; phần tự chọn tối thiểu: 24 tín chỉ trong tổng số 70 tín chỉ
tự chọn).
 
           Phần thực tập nghề nghiệp: 4 tín chỉ
 
           Phần thực tập cuối khóa: 7 tín chỉ
 
- Ngoài ra sinh viên phải đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh trình độ ngoại ngữ B1 
theo khung tham chiếu Châu Âu và chứng chỉ giáo dục thể chất và giáo dục
quốc phòng.

6. THANG ĐIỂM

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm
theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được
chuyển thành điểm chữ: A, B, C, D, F, I, X.
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7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

     Chương trình đào tạo Kinh tế và quản lý du lịch được thế kế gồm 170 tín
chỉ, với 58 học phần, bao gồm cả thực tập nghề nghiệp và thực tập cuối khóa. 

Nội dung chi tiết các khối kiến thức và các học phần được trình bày trong

Bảng 1:

Bảng 1: Nội dung chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo Chương trình Kinh tế

và Quản lý Du lịch

11
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1

34/38 tín chỉ (trong đó: phần Bắt buộc 28 tín chỉ; phần Tự chọn tối thiểu:
6 trong số 10  tín chỉ tự chọn ).

Phần kiến thức giáo dục đại cương phải tích luỹ tối thiểu:

2

Tích lũy 15 tín chỉ bắt buộc.

Phần kiến thức chung của khối ngành:

3

Tích lũy 51/81 tín chỉ, trong đó có 33 bắt buộc và 18 tự chọn trong tổng số
48 tín chỉ thiết kế.

Kiến thức ngành:

4

Tích lũy 9/18 tín chỉ, trong đó có 3 TC bắt buộc và 6 tín chỉ tự chọn trong
tổng số 15 tín chỉ tự chọn.

Kiến thức bổ trợ:

5

4 tín chỉ

Phần thực tập, kiến tập:

6

7 tín chỉ (Nếu sinh viên không được giao làm Khoá luận cuối khóa phải học
1 học phần 2 TC và thực tập làm chuyên đề cuối khóa: 5 tín chỉ)

Phần Thực tập cuối khóa:

8. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Sinh viên phải tích luỹ tối thiểu 120/170 tín chỉ, bao gồm:

14



Bảng 2: 

 Tổng hợp Chương trình đào tạo Kinh tế và Quản lý du lịch
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CÁC MỤC TIÊU CHUNG

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ

      Đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế, chương trình Quản lý Du lịch bền vững

có kiến thức theo hướng chuyên sâu, mới và hiện đại cả về lý luận, phương

pháp luận và kỹ năng, năng lực lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực du lịch và

quản lý phát triển du lịch bền vững. Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả

năng sáng tạo, phá-t hiện và giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong

lĩnh vực du lịch và quản lý phát triển du lịch bền vững; có khả năng chủ trì
và hướng dẫn nghiên cứu khoa học; lãnh đạo, quản lý các cơ quan quản lý

nhà nước trong lĩnh vực du lịch, các tập đoàn, tổng công ty và doanh

nghiệp hoạt động trong ngành du lịch.

a, Về kiến thức
     Cung cấp cho học viên các kiến thức theo hướng chuyên sâu, mới và hiện đại  về
khoa học quản lý nói chung, Quản lý Du lịch bền vững nói riêng; phân tích đánh giá

các vấn đề về du lịch bền vững và hoạch định chiến lược phát triển du lịch bền vững

của địa phương.

 

b, Về kỹ năng
Trang bị cho học viên kỹ năng hoạch định chiến lược, phân tích và ra quyết định; năng

lực làm việc độc lập trong các tổ chức, đơn vị các cấp trong lĩnh vực du lịch và quản

lý phát triển du lịch bền vững. Trang bị cho học viên năng lực phát hiện, giải quyết

các vấn đề liên quan trong lĩnh vực phát triển, quản lý du lịch bền vững.

 

c, Về thái độ
Có tình thần thái độ tích cực trong học tập, giao tiếp; có phẩm chất đạo đức tốt, đáp

ứng được yêu cầu công tác cho mọi thành phần kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước,

các tổ chức kinh tế xã hội khác trong lĩnh vực quản lý du lịch bền vững.

 

              CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 

Tên ngành đăng ký đào tạo:          QUẢN LÝ KINH TẾ
Mã ngành đào tạo:                       83 40 410

Tên chương trình đào tạo:             QUẢN LÝ DU LỊCH BỀN VỮNG

Trình độ đào tạo:                      THẠC SĨ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO1.
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CÁC MỤC TIÊU CHUNG

d, Về đạo đức nghề nghiệp
- Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt;
- Có sức khoẻ tốt, yêu thích và tâm huyết với nghề đã
chọn;
- Đáp ứng được yêu cầu công tác cho mọi thành phần kinh
tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế xã
hội khác về lĩnh vực Quản lý Du lịch bền vững.

f, Vị trí công tác của thạc sĩ Quản lý kinh tế, chương
trình Quản lý Du lịch bền vững
   Người tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý kinh tế, chương trình

Quản lý Du lịch bền vững có thể đảm nhận các vị trí công

tác sau:

- Cán bộ quản lý, các chuyên gia hoạch định chiến lược du
lịch bền vững ở các cơ quan, ban ngành chức năng các cấp
của trung ương và địa phương trong lĩnh vực du lịch;
- Tổng giám đốc, cán bộ lãnh đạo của các tập đoàn kinh tế,
tổng công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du
lịch;
- Chuyên gia tư vấn chính về du lịch, quản lý và phát triển
du lịch bền vững trong nước và thế giới;
- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu chính trong các trường đại
học, cao đẳng, các viện nghiên cứu kinh tế, các trung tâm
nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch.

e, Về năng lực nghiên cứu khoa học
- Có năng lực nghiên cứu khoa học cao, độc lập, sáng
tạo trong lĩnh vực du lịch.
-- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình
nghiên cứu khoa học độc lập...
- Tổ chức thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ
tiên tiến ở các địa phương và đơn vị kinh tế trong lĩnh
vực du lịch.
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S
kill

 
g, Trình độ ngoại ngữ, tin học:
 
 
+ Có trình độ ngoại ngữ Anh văn tối thiểu đạt từ cấp độ B1 hoặc bậc 3/6
của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương
đương.
 
+ Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học, phần mềm xử lý,
phân tích và quản lý trong lĩnh vực kinh tế và quản lý du lịch.
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CÁC MỤC TIÊU CHUNG

 
- Cung cấp cho học viên các kiến thức theo hướng chuyên sâu
về khoa học quản lý nói chung, Quản lý Du lịch bền vững nói
riêng;
- Cập nhật và nâng cao các kiến thức kinh tế, quản lý du lịch
hiện đại, các tri thức công cụ để phân tích các vấn đề kinh tế và
quản lý du lịch đương đại;
- Giúp cho học viên am hiểu các qui luật chung và đặc điểm
riêng trong lĩnh vực quản lý du lịch liên quan đến nghề nghiệp
của học viên;
- Trang bị cho học viên kiến thức về lập kế hoạch, quản lý phát
triển du lịch bền vững; tổ chức lãnh đạo, kiểm tra các chương
trình chính sách quản lý, phát triển du lịch bền vững cấp tỉnh,
huyện và cơ sở, tổ chức kinh tế;
- Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết để phân tích đánh
giá các vấn đề về du lịch bền vững và hoạch định chiến lược
phát triển du lịch bền vững của doanh nghiệp và địa phương.

 
- Nâng cao kỹ năng tư duy lý luận, phân tích và tổng hợp của học
viên; hoàn thiện kỹ năng phát hiện và xử lý các vấn đề lý luận và
thực tiễn về quản lý du lịch bền vững;
- Trang bị cho học viên kỹ năng lãnh đạo và năng lực làm việc
độc lập trong các tổ chức kinh tế và cơ quan quản lý các cấp
trong lĩnh vực du lịch và quản lý phát triển du lịch bền vững;
- Có thể sử dụng tốt các công cụ quản lý tiên tiến trong lĩnh vực
du lịch;
- Có các kỹ năng phân tích và ra quyết định, kỹ năng hoạch định
chiến lược du lịch bền vững; kỹ năng quản lý điểm đến, nguồn
lực, tài chính, tự nhiên, dự án du lịch bền vững...
- Có kỹ năng tốt trong giao tiếp và đàm phán.

20

a, Về kiến thức

b, Về kỹ năng

2. CHUẨN ĐẦU RA                                



c, Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

 
- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề
liên quan du lịch bền vững và đề xuất những sáng
kiến có giá trị để khắc phục vấn đề phát sinh; 
 
- Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực
cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có
tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên
môn trong lĩnh vực quản lý du lịch bền vững; 
 
- Là các chuyên gia giải quyết tốt các vấn đề phức
tạp phát sinh và chịu trách nhiệm về những quyết
định đưa ra; 
 
- Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; 
 
- Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản
lý du lịch bền vững; có khả năng nhận định đánh
giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm
vụ công việc được giao; 
 
- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những
vấn đề lớn.
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CÁC MỤC TIÊU CHUNG

- Có năng lực nghiên cứu khoa học cao, độc lập, sáng tạo
trong lĩnh vực du lịch.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên
cứu khoa học độc lập...
- Tổ chức thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ tiên
tiến ở các địa phương và đơn vị kinh tế trong lĩnh vực du
lịch.

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt;
- Có sức khoẻ tốt, yêu thích và tâm huyết với nghề đã
chọn;
- Đáp ứng được yêu cầu công tác cho mọi thành phần
kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh
tế xã hội khác về lĩnh vực Quản lý Du lịch bền vững.
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Người tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý kinh tế, chương trình

Quản lý Du lịch bền vững có thể đảm nhận các vị trí

công tác sau:

 
- Cán bộ quản lý, các chuyên gia hoạch định chiến lược
du lịch bền vững ở các cơ quan, ban ngành chức năng
các cấp của trung ương và địa phương trong lĩnh vực du
lịch;
- Tổng giám đốc, cán bộ lãnh đạo của các tập đoàn kinh
tế, tổng công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
du lịch;
- Chuyên gia tư vấn chính về du lịch, quản lý và phát
triển du lịch bền vững trong nước và thế giới;
- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu chính trong các trường
đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu kinh tế, các trung
tâm nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch.

d, Về năng lực nghiên
cứu khoa học

e, Về đạo đức nghề
nghiệp

f, Vị trí công tác của
thạc sĩ Quản lý kinh

tế, chương trình
Quản lý Du lịch bền

vững



3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Thời gian đào tạo của Chương trình Quản lý du lịch bền vững là 2 năm.

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Đối tượng tuyển sinh theo quy định của Đại học Huế và
phải hội đủ các điều kiện dưới đây:

a, Điều kiện văn bằng
 
Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:
- Tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành Quản lý kinh tế,
chương trình Quản lý Du lịch bền vững được liệt kê ở bảng sau
 

Bảng 1. Danh mục ngành, chuyên ngành đúng, ngành phù hợp với ngành Quản lý

kinh tế, chương trình Quản lý Du lịch bền vững
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- Tốt nghiệp đại học các ngành gần với ngành Quản lý kinh tế, chương trình Quản
lý Du lịch bền vững và đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức để có trình độ
tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản lý kinh tế, chương trình Quản
lý Du lịch bền vững do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tổ chức trước khi dự
thi. Danh mục ngành, chuyên ngành gần được mô tả ở Bảng 2 và các học phần bổ
sung kiến thức ngành gần được mô tả ở Bảng 3.

Bảng 2. Danh mục ngành, chuyên ngành gần với ngành Quản lý kinh tế, chương

trình Quản lý Du lịch bền vững

Bảng 3. Học phần bổ sung kiến thức cho ngành gần Quản lý kinh tế, chương trình

Quản lý Du lịch bền vững
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      Tốt nghiệp đại học ngành khác với Quản lý kinh tế, chương trình Quản lý Du lịch
bền vững và đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương
với bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản lý kinh tế, chương trình Quản lý Du lịch bền
vững do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tổ chức trước khi dự thi. Ngành tốt
nghiệp đại học được xác định là ngành khác với Quản lý kinh tế, chương trình Quản lý
Du lịch bền vững khi không thuộc nhóm ngành đúng, ngành phù hợp (Bảng 1) và
nhóm ngành gần (Bảng 3) ngành Quản lý kinh tế, chương trình Quản lý Du lịch bền
vững nêu trên. Các học phần bổ sung kiến thức ngành khác được mô tả ở Bảng 4.

Bảng 4. Học phần bổ sung kiến thức cho ngành gần Quản lý kinh tế, chương trình

Quản lý Du lịch bền vững

b, Điều kiện thâm niên công tác chuyên môn
 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành Quản

lý kinh tế, chương trình Quản lý Du lịch bền vững được dự thi ngay sau khi tốt

nghiệp đại học.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần với ngành Quản lý kinh tế,

chương trình Quản lý Du lịch bền vững phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công

tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với Quản lý kinh tế, chương trình Quản lý

Du lịch bền vững tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi trên thông báo tuyển sinh.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành khác với ngành Quản lý kinh tế,

chương trình Quản lý Du lịch bền vững phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công

tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành Quản lý kinh tế, chương trình

Quản lý Du lịch bền vững tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi trên thông báo

tuyển sinh.
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5. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện được quy định tại Điều 32, Thông tư số
15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy
định về điều kiện Tốt nghiệp, cấp bảng điểm, cấp bằng thạc sĩ, giấy
chứng nhận.
- Thời gian đào tạo: hai năm học. Học viên phải tập trung học tập toàn
thời gian theo kế hoạch đào tạo của Trường.
- Số tín chỉ người học phải hoàn thành là 60 tín chỉ (bao gồm cả luận văn
thạc sĩ).

6. THANG ĐIỂM

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần
được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn

đến một chữ số thập phân.

7. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

         Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế, chương trình Quản
lý Du lịch bền vững gồm 2 chương trình theo định hướng ứng dụng, được thiết
kế theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp với điều kiện trong nước và tương
đương các chương trình đào tạo tiên tiến theo yêu cầu của dự án Eramus và của
một số nước trên thế giới.
 
 
          Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý Kinh tế, chương
trình Quản lý Du lịch bền vững định hướng ứng dụng được thiết kế với tổng số
80 tín chỉ, gồm 40 tín chỉ bắt buộc, 40 tín chỉ tự chọn.
 
 
          Khối lượng kiến thức:
- Tổng số tín chỉ phải hoàn thành:       60 tín chỉ
- Khối lượng kiến thức chung:            4 tín chỉ (bắt buộc)
- Khối lượng kiến thức cơ sở:             15 TC (9 TC bắt buộc, 6 TC tự chọn)
- Khối lượng kiến thức chuyên ngành:  29 TC (15 TC bắt buộc, 14 TC tự chọn)
- Luận văn thạc sĩ:                            12 tín chỉ (bắt buộc)
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