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Mã ngành
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NGÀNH DU LỊCH
Học - Đi - Trưởng thành

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Có năng lực ngoại ngữ lưu loát: Bạn có thể lựa chọn học 
chuyên ngành bằng tiếng Anh với chuyên gia trong và 
ngoài nước; hoặc học thêm ngoại ngữ thứ 2 như tiếng 
Hàn, tiếng Trung. 

Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Du lịch, Nhà hàng 
- Khách sạn tham gia giảng dạy và huấn luyện. 

Thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế xuyên suốt, 
chiếm hơn 40% thời lượng chương trình đào tạo (trải dài 
từ năm nhất đến khi tốt nghiệp). 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngành du lịch có 2 chuyên ngành:
•  Nhà hàng - Khách sạn
•  Lữ hành - Sự kiện

Sau khi hoàn thành chương trình học bạn sẽ có năng lực 
tổ chức hoạt động thường nhật, quản lý, tiếp thị, phát 
triển, và điều phối công việc trong khối ngành dịch vụ: 
Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch.

Ngành Du lịch được thiết kế theo mô hình học qua trải 
nghiệm, kết nối chặt chẽ với thực tế thông qua các tình 
huống tái hiện tại phòng mô phỏng Nhà hàng - Khách sạn; 
đi thực địa, thiết kế hành trình tới những địa điểm du lịch 
nổi tiếng và thực tập liên tục mỗi năm tại doanh nghiệp 
thuộc ngành công nghiệp dịch vụ, giúp bạn tự tin và có ưu 
thế khi tham gia phỏng vấn tuyển dụng. 

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn
Bạn sẽ học kiến thức thông qua các đề án môn học về 
quản lý, dịch vụ, kinh tế, văn hóa. Bạn sẽ biết cách vận 

dụng các công cụ để phát triển thị trường, hiểu biết về 
xu hướng thị trường cũng như có khả năng lập kế hoạch 
cụ thể trong doanh nghiệp, xác định nhu cầu và thiết kế 
những hoạt động dịch vụ du lịch phù hợp. 

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Bạn sẽ được phát triển các kỹ năng giao tiếp, tư duy độc 
lập, tinh thần phản biện, giải quyết vấn đề phức tạp; phát 
triển năng lực cá nhân, khả năng quan sát, phân tích, 
tổng hợp. 

Bạn được thực tập trong môi trường đa văn hóa giúp việc 
tiếp cận, hiểu được sự ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa, 
xã hội đến thực tiễn ngành công nghiệp dịch vụ và công 
việc đảm nhiệm trong tương lai.

Sinh viên chuyên ngành Du lịch lữ hành - Sự kiện thực hành hướng 
dẫn du khách tại Tháp Bà Ponagar.
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TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Khi tốt nghiệp, bạn sẽ mở cánh cửa nghề nghiệp rộng lớn 
với nhiều cơ hội việc làm tại nhà hàng, khách sạn, resort, 
công ty lữ hành, công ty tổ chức sự kiện, v.v.

Đặc biệt, cử nhân Du lịch Trường Đại học Thái Bình Dương 
có thể làm việc tại các nước trong khối ASEAN dựa trên 
Thỏa thuận công nhận nghề lẫn nhau - Mutual Recognition 
Arrangements (MRA-TP) có hiệu lực từ 2015.

Cụ thể, sinh viên ra trường có thể làm việc trong:

•  Các bộ phận trong khách sạn/resort: Lễ tân, nhà hàng, 
quầy bar, buồng phòng, dịch vụ bổ sung trong khách sạn.

•  Các công ty lữ hành: Hướng dẫn viên du lịch, thiết kế và 
điều hành tour, bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng, 
tư vấn và bán tour.

•  Các công ty sự kiện: Nhân viên tổ chức sự kiện, dẫn 
chương trình/hoạt náo viên, logistics, thiết kế sự kiện.

•  Các cơ quan ban ngành về du lịch: Phòng Quản lí khách 
sạn, phòng Lữ hành, phòng Thiết kế sản phẩm, phòng 
Quy hoạch du lịch... ở các Sở Du lịch, Viện nghiên cứu về 
Du lịch.

ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Lê Văn Rời, cựu sinh viên ngành Du lịch,  
là Giám đốc Công ty Team Building RCT.

      Trường Đại học Thái Bình Dương có đội ngũ 
giảng viên giàu kinh nghiệm, đào tạo sát với thực 
tế, điều này đã giúp tôi ra trường nhanh chóng 
thích ứng với công việc mà các doanh nghiệp yêu 
cầu. Đồng thời, với sự hỗ trợ kết nối của Cộng đồng 
sinh viên TBD đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó 
khăn thời gian đầu “start-up”.

“

”

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng
tiềm năng

Phát triển năng lực 
toàn diện và thông 

minh cảm xúc

Khám phá
ngành nghề

Bạn học các môn cơ 
sở ngành song song 

với các học phần 
nghiệp vụ để chuẩn 
bị cho việc thực tập.

Phát triển
chuyên môn

Tích lũy kiến thức 
chuyên môn, thực tập 
và cọ xát, trải nghiệm 
thực tế, áp dụng kiến 

thức vào thực tiễn 
doanh nghiệp

Làm chủ
bản thân

Thực hiện các đề án 
thực tế, thực tập và 

làm việc như một nhân 
viên tại khách sạn, 

nhà hàng, công ty lữ 
hành, công ty sự kiện
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www.tbd.edu.vn
fb.com/TruongDaihocThaiBinhDuong
79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa
(0258) 372 7147
tuyensinh@tbd.edu.vn


