CHƢƠNG TRÌNH 7: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
I.
Chƣơng trình giáo dục đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đào tạo các cử nhân có trình độ trong lĩnh vực
kinh doanh du lịch. Sinh viên ra trƣờng có thể làm việc trong các đơn vị kinh doanh du lịch (lữ hành, khách sạn, khu nghỉ
dƣỡng, nhà hàng, sự kiện hội nghị); hoặc các cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch các cấp; hoặc các đơn vị sự nghiệp
giáo dục (trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp, viện nghiên cứu du lịch).
II
A1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;
A2. Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ;
A3. Có đủ sức khỏe để làm việc.
Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn sau:
B1 Kiến thức về kinh tế học cơ bản, về ngu ên lý quản trị
ar eting tài ch nh – ế toán.
B
iến thức về pháp luật (luật du lịch Việt na và luật du lịch qu c tế .
B
iến thức về quản trị nhân lực, hoạch định chiến lƣợc và lập kế hoạch inh doanh trong

ột doanh nghiệp du

lịch.

B4 Các kiến thức chu ên sâu để t chức thực hiện các nghiệp vụ du lịch và lữ hành các cơ s quản lý hoặc inh
doanh du lịch, cụ thể là:
- Các iến thức chuyên sâu về quản trị inh doanh lữ hành: a hiểu địa lý du lịch; tâm lý và giao tiếp ứng xử trong
du lịch; nghiệp vụ hƣớng dẫn; các tuyến điểm du lịch; thiết kế và điều hành tour du lịch quản trị hãng vận chuyển.
- Các iến thức chuyên sâu về t chức sự kiện và hội nghị.
- Các kiến thức chuyên sâu về quản trị hách sạn và hu nghỉ dƣỡng: t chức điều hành ngu n nhân lực thực hiện
nghiệp vụ l tân t chức phục vụ bu ng.
- Các iến thức chuyên sâu về quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn u ng: quản trị ẩm thực; nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar.
- Các kiến thức chuyên sâu về quản trị chất lƣợng dịch vụ du lịch, lập kế hoạch kinh doanh du lịch, nghệ thuật lãnh đạo.
B5 Vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành nghiệp vụ quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
C1. Kỹ năng ềm
- Làm việc độc lập
- Làm việc theo nhóm và với cộng đ ng.
- Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực chuyên môn.
- Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu
- Thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.
- Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ công việc chuyên môn và quản lý.
- Quản lý và lãnh đạo nhó .
- Có khả năng học tập nâng cao kiến thức phục vụ công tác.
- Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) và ngoại ngữ
(bậc theo hung năng lực ngoại ngữ bậc của Việt Na
trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết công việc chuyên môn;
C2. Kỹ năng cứng
- T chức quản lý và điều hành các hoạt động trong kinh doanh lữ hành: vận dụng đƣợc kỹ năng thiết kế, hƣớng
dẫn, và điều hành Tour; kỹ năng xử lý tình hu ng trong hƣớng dẫn; kỹ năng t chức sự kiện và hội nghị trong Tour.
- T chức quản lý và điều hành hãng vận chuyển
- T chức quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh trong khách sạn, khu nghỉ dƣỡng.
- T chức quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh trong nhà hàng và dịch vụ ăn u ng.
- Phân t ch các thông tin để đánh giá chất lƣợng dịch vụ và đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng lữ hành
- Đánh giá sức hấp dẫn điể đến
- Nhận diện đƣợc các cơ hội, ngu cơ, điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp cũng nhƣ tha
ƣu cho doanh
nghiệp trong công tác hoạch định chiến lƣợc và lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp du lịch.
I

ơ ở kinh doanh du l ch: Hãng lữ hành, khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, công ty t chức sự kiện và hội nghị.
Có thể đả nhận chức danh:
- Chuyên viên bộ phận nghiệp vụ du lịch (hƣớng dẫn, điều hành Tour, bu ng, bàn, bar, l tân
- Trợ lý các Giá đ c công ty lữ hành, trợ lý Giá đ c marketing, trợ lý Giá đ c nhân sự, trợ lý Giá đ c inh
doanh, trợ lý
- Chuyên viên t chức sự kiện hội nghị và dịch vụ b sung;
- Chu ên viên phụ trách quan hệ đ i ngoại.
ơq

q ả lý

c v du l ch

Có thể đả nhận chức danh:
- Chuyên viên các phòng và trung tâm trực thuộc S Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quy hoạch tài nguyên du lịch,
Nghiệp vụ du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch, T chức cán bộ, T ng hợp) ;
- Chuyên viên các phòng và trung tâm thuộc huyện (Phòng Văn hóa, Du lịch).
- Có hả năng tha gia giảng dạ
các c s đào tạo về quản trị inh doanh du lịch.

