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Đại học Duy Tân hợp tác với ĐH Dong – A (Hàn Quốc) Đào 

tạo Thạc sĩ Du lịch 

 

 

Đại diện hai trường ĐH Duy Tân và ĐH Dong – A (Hàn Quốc) trong lễ ký kết hợp tác đào tạo 

chương trình thạc sĩ ngành Du lịch 

Ngày 9/11, tại Đà Nẵng, trường ĐH Duy Tân và trường ĐH Dong – A ký kết hợp tác chương trình 

đào tạo thạc sĩ Du lịch liên kết giữa 2 trường. 

  

Theo đó, chương trình đào tạo thạc sĩ Du lịch liên kết giữa trường ĐH Duy Tân trường ĐH Dong- A 

(Hàn Quốc) sẽ được giảng dạy bằng 100% bằng tiếng Anh , kéo dài 4 học kỳ với 26 tín chỉ tại ĐH Duy 

Tân. Các môn học và luận văn tốt nghiệp sẽ do giảng viên trường ĐH Duy Tân và Dong-A đảm nhận 

giảng dạy và hướng dẫn. 

  

Đại diện trường ĐH Duy Tân cho biết, việc liên kết đào tạo chương trình thạc sĩ ngành du lịch giữa hai 

trường là cơ hội lớn để đào tạo nguồn chất lượng cao cho không chỉ các doanh nghiệp hoạt động trong 

ngành du lịch mà còn đào tạo được những giảng viên đạt chuẩn cho nhà trường theo quy định của Bộ 

GD&ĐT. 
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Đồng thời góp phần tạo nguồn giảng viên cho các trường đào tạo du lịch trong thành phố Đà Nẵng và khu 

vực miền Trung-Tây Nguyên. Các học viên sau tốt nghiệp sẽ trở thành hạt nhân cho việc phát triển nâng 

cao chất lượng đào tạo du lịch tiếp cận trình độ khu vực và thế giới phục vụ nhu cầu du lịch ngày càng 

cao trong nước. 

  

(Nguồn:https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/dh-duy-tan-hop-tac-voi-dh-dong-a-han-quoc-dao-tao-thac-si-

du-lich-4046073-v.html) 

  

 


