TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG
NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
Tên ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tiếng Anh
: Tourism and Travel Management
Trình độ đào tạo : Đại học
Mã ngành
: 7810103
Loại hình đào tạo : Chính quy

Địa chỉ liên hệ:
Tổ bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Khoa Kinh
tế - Quản trị, Tầng 2, nhà A3, Trƣờng Đại học Hải Dƣơng

- Địa điểm: Khu 8, P. Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- SĐT: 0966266528/ 0364696899/ 0917 393 282

MÃ TRƢỜNG, MÃ NGÀNH VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN
Mã trƣờng: DKT
Mã ngành

7810103

Tên ngành
đào tạo

Quản trị
dịch vụ du
lịch và lữ
hành

Tổ hợp xét tuyển

A00: Toán, Vật lí, Hóa học
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ
Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành, Khoa Kinh tế - Quản trị, Tầng 2,
nhà A3 - Trƣờng Đại học Hải Dƣơng.

Địa chỉ: Khu 8, P. Hải Tân, TP. Hải Dương,
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tỉnh Hải Dương;
- SĐT Cô Hương: 0966266528
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
- SĐT Cô Ngoan: 0364696899
- SĐT Cô Huyền : 0917393282

PHƢƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành tuyển sinh bậc đại học theo 3 phƣơng thức
* Phƣơng thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
- Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và đã đăng ký sử dụng kết quả thi tốt
nghiệp THPT để xét tuyển; tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) phải
đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng: 14 điểm.
- Thứ tự ưu tiên xét tuyển điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.
* Phƣơng thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ)
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển (A00/A01/D01/C00)
cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt 15.5 điểm trở lên.
- Thứ tự ưu tiên xét tuyển điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.

PHƢƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
* Phƣơng thức 3: Xét tuyển thẳng
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
- Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế,
trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt
giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.
- Thí sinh đoạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN
và thi tay nghề quốc tế.

- Thí sinh là người nước ngoài đạt yêu cầu về kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt
quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018. Căn cứ
vào hồ sơ xin học và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định cho
vào học.

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ XÉT TUYỂN
 Phƣơng thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Học bạ)
Đợt
xét

Thời gian nhận hồ sơ
xét tuyển

01

16/4/2021 – 31/7/2021

02

01/8/2021 – 31/8/2021

03

01/9/2021 – 15/10/2021

04

16/10/2021 – 15/12/2021

Hồ sơ xét tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại
học Hải Dương.
- Học bạ THPT (Bản photo chứng thực).
- Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực) hoặc
Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh
tốt nghiệp năm 2021.
- Giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng thực nếu có).
- 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện
thoại của thí sinh.
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 Các phƣơng thức khác thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
Nắm bắt xu thế phát triển của xã hội và nhằm đáp ứng
nhu cầu về nhân lực, Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ
hành thuộc Khoa Kinh tế - Quản trị, Trường Đại học Hải
Dương được thành lập vào năm 2013, góp phần vào việc đào
tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch, khách sạn tại Tỉnh
nhà, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ đại học, có thể sử
dụng ngoại ngữ trong môi trường làm việc trong nước và
nước ngoài.
Chương trình đào tạo “học đi đôi với hành” luôn
được cập nhật và cải tiến hàng năm đáp ứng nhu cầu
người học với 30% lý thuyết và 70% thực hành giúp

người học có kiến thức chuyên sâu và rèn luyện các kỹ
năng quản lý, quản trị, kiểm tra, kiểm soát các hoạt
6 lĩnh vực du lịch, khách sạn.
động trong

LÝ DO LỰA CHỌN NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
 Sinh viên được thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn (từ 3
sao đến 5 sao) như: Khách sạn Nam Cường; Khách sạn Purple Lotus; Chi nhánh công
ty Vietravel (Hải Dương); Công ty TNHH DV - TM Lotus VN,…

 Sinh viên sẽ được Nhà trường và Khoa chuyên môn tạo điều kiện đi thực tập sinh
tại các cơ quan doanh nghiệp liên kết với Nhà trường và có cơ hội là du học sinh tại
Nhật Bản, Hàn Quốc,… (đối với sinh viên năm cuối).

 Đến các học phần chuyên ngành sinh viên được tự thiết kế, tổ chức, điều hành các
Tour du lịch dưới sự hướng dẫn của các giảng viên trong Ngành.

 Đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, yêu nghề.
 Được cung cấp kiến thức nền tảng cơ bản nhất về Du lịch, Lữ hành, Khách sạn,
Nhà hàng, Quản trị, Quản lý, Kinh tế, Tài chính và kiến thức chuyên sâu thuộc ngành
đào tạo như: Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhân lực, Marketting du
lịch, Quản trị nhà hàng, Thiết kế và điều hành tour, Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Tâm
lý du khách và nghệ thuật giao tiếp; Kinh tế du lịch; Quản trị khu du lịch;….

CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Phòng học khang trang, sạch sẽ, thoáng mát, có điều hoà nhiệt độ.
- Nhà trường trang bị các phòng học trực tuyến hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0
vào giảng dạy, hội thảo, hội họp.

- Các công cụ hỗ trợ trong giảng dạy lý thuyết và thực hành như máy chiếu, âm ly,
loa, mixer, ánh sáng... đáp ứng đầy đủ cho người học.
- Thư viện của Nhà trường có đa dạng các loại sách, giáo trình, tạp chí, bài báo khoa
học về từng chuyên ngành đào tạo, phục vụ cho giảng viên, sinh viên nghiên cứu, học
tập, trao đổi.
- Ký túc xá sạch sẽ, khép kín, luôn đảm bảo an ninh trật tự.
- Khuôn viên rộng rãi, môi trường xanh, sạch, đẹp.
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CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các
công việc quản trị, quản lý, trong các doanh nghiệp lữ
hành quốc tế, nội địa, các hãng vận chuyển khách du
lịch, các công ty du lịch tàu biển, các công viên giải trí
theo chủ đề, các khách sạn, nhà hàng, các doanh nghiệp
tổ chức sự kiện, các di tích danh thắng, làm hướng dẫn

viên, lễ tân, kinh doanh, điều hành Tour hoặc có thể
tham gia làm trong các cơ sở văn hóa thể thao du lịch tại
các địa phương, trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo
liên quan đến lĩnh vực du lịch, khách sạn. Có năng lực để
tiếp tục tham gia nghiên cứu và học tập ở bậc cao hơn

(cao học, nghiên cứu sinh) về lĩnh vực du lịch, khách sạn
ở trong và ngoài nước.

Cơ hội làm thực tập sinh tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ,… (đối với sinh viên năm cuối)

1. Trong thời gian học tập: Sinh viên sẽ được
Nhà trường tạo điều kiện đi thực tập sinh tại các
cơ quan doanh nghiệp liên kết với Nhà trường và
thực tập sinh tại Nhật Bản, Hàn Quốc,… (đối với
sinh viên năm cuối).
2. Sau khi tốt nghiệp: Nhà trường cam kết giới
thiệu việc làm cho sinh viên tại các doanh
nghiệp, khu công nghiệp,... phù hợp với ngành
nghề được đào tạo.
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Du học sinh nƣớc ngoài học tập và tốt nghiệp Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

11

Giảng viên cùng sinh viên tìm hiểu văn hóa xứ Đông tại Bảo tàng Hải Dƣơng

12

Giảng viên cùng sinh viên đi thực tế tại Bái Đính - Tràng An

13

Trải nghiệm thực tế tại Tràng An - Ninh Bình

14

Giảng viên cùng sinh viên đi thực tế tại Mộc Châu - Sơn La

15

Trải nghiệm thực tế tại Mộc Châu - Sơn La

16

Sinh viên thực tập tại Khách sạn Nam Cƣờng Hải Dƣơng

17

Sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

18

Sinh viên các khóa 3, 4, 5 Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành tốt nghiệp

19

Sinh viên các khóa 3, 4, 5 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tốt nghiệp

20

Sinh viên khóa 3, 4, 5 đang làm về du lịch chuyên nghiệp tại Quảng Ninh và Hà Nội

21

Sinh viên khóa 3, 4, 5 đang làm trong các khách sạn sang trọng, chuyên nghiệp tại Hải Dƣơng

22

Không gian làm việc sang trọng, chuyên nghiệp tại Khách sạn Purple Lotus tại Hải Dƣơng
(Nơi sinh viên thực tập, thực tế)
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