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Du lịch Lữ hành, Duy Tân - sự khác biệt ưu việt
Câu hỏi: Ngành Du lịch Lữ hành của Khoa Du Lịch, ĐH Duy Tân có gì ưu việt so với các trường đào tạo lữ
hành ở Việt Nam?
Trả lời: Chương trình đào tạo ngành Lữ hành là một trong những ưu thế lớn nhất mà Khoa Du Lịch, ĐH Duy Tân
có được. Sở dĩ, nói như vậy bởi hệ thống chương trình học ngành Lữ Hành được xây dựng dựa trên chương trình
khung của Bộ và được tham khảo từ một trong những trường đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ về đào tạo du lịch
Pennstate University. Bên cạnh, các môn học cơ sở ngành là khối kiến thức chung về Du lịch &Lữ hành. Một số
lượng các môn học giúp sinh viên có kiến thức về văn hóa xã hộị là nền tảng kiến thức thiết yếu đối với sinh viên lữ
hành như: cơ sở văn hóa Việt Nam, Lịch sử Việt Nam…Các môn học chuyên ngành được chi tiết hóa các nghiệp vụ
lữ hành, hướng dẫn & các môn học tạo dựng cơ sở cho các nhà quản lý doanh nghiệp lữ hành tương lai. Đặc biệt,
một số môn học lữ hành chỉ được giảng dạy tại Khoa Du Lịch, ĐH Duy Tân mà chưa có mà chưa có cơ sở đào tạo
nào trong cả nước giảng dạy như môn: Nguyên lý điều hành tour nước ngoài, Quản trị vận chuyển khách du lịch…
Đồng thời, một lợi thế nữa là chương trình học còn có các môn học nâng cao khả năng nghiên cứu, tăng cường các
kỹ năng “nghệ thuật nói trước công chúng” như: phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nói & trình bày tiếng
Việt…Sự khác biệt lớn của trong chương trình đào tạo Lữ Hành của Khoa Du Lịch, ĐH Duy Tân so với các trường
khác là tính thực tiễn khá cao. Hầu hết, từ năm đầu cho đến năm cuối sinh viên đều có những chuyến đi thực tế trên
các tuyến điểm ở Việt Nam. Sinh viên tự tổ chức dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Năm thứ nhất, sinh viên đi thực
tế theo tuyến Hội An - Mỹ Sơn. Năm thứ hai, sinh viên đi thực tế theo tuyến Huế - Quảng Trị - Quảng Bình; tuyến
Nha Trang - Đà Lạt; Năm thứ ba, sinh viên đi thực tế theo tuyến TP. Hồ Chí Minh - Miền Tây. Năm thứ 4, sinh viên
thực tế tuyến vùng Bắc Bộ hoặc tour outbound ra nước ngoài.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất giảng dạy của trường tương đối tốt & hiện đại. Về đội ngũ giảng dạy: ngoài các giảng
viên cơ hữu của Khoa, các giảng viên thỉnh giảng nổi tiếng trong & ngoài nước, Khoa Du Lịch, ĐH Duy Tân còn
chủ động mời các doanh nghiệp tham gia giảng dạy và hướng dẫn trong xuyên suốt chương trình học nhằm tăng tính
thực tế sinh viên.

Câu hỏi: Đội ngũ giảng viên dạy ngành du lịch có ưu thế như thế nào?
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Trả lời: Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Du lịch nói chung và ngành lữ hành nói riêng tương đối trẻ, năng
động, nhiệt tình. Sự nhiệt tình của các giảng viên luôn được thể hiện trong các tiết giảng, các hoạt động đoàn thể với
sinh viên... Các giảng viên được tốt nghiệpThạc sĩ từ các trường nổi tiếng trong nước và một số trường ở Thái Lan
& Mỹ. Hầu hết các giảng viên du lịch đều có kinh nghiệm tác nghiệp thực tế tại các khu resort 4, 5 sao, các đơn vị
kinh doanh lữ hành nổi tiếng. Đó là điểm cốt yếu làm cho nội dung giảng dạy lữ hành nói riêng và du lịch nói chung
có tính thực tiễn cao đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Câu hỏi: Tiếng Anh hiện tại của em không tốt vậy em có gặp khó khăn khi học Du lịch?
Trả lời: Với xu hướng phát triển kinh tế hiện nay, tiếng Anh là sự cần thiết đối với tất cả các ngành không chỉ riêng
du lịch. Đối với du lịch, tiếng Anh rất cần thiết. Nhìn nhận sự cần thiết đó, Khoa Du lịch, Duy Tân đã chủ động
chuyển hướng đào tạo tăng cường yếu tố ngoại ngữ nhằm giúp sinh tăng cường vốn tiếng Anh của mình. Ngoài việc
được học các học phần Anh ngữ Sơ cấp 1,2, Anh ngữ Trung cấp 1,2; Anh ngữ Cao cấp 1,2, sinh viên còn được học
các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành bằng phương thức song ngữ hoặc tiếng Anh. Như vậy, sinh viên hoàn toàn
có thời gian và cơ hội để cải thiện tiếng Anh & học kiến thức chuyên ngành. Đồng thời với lợi thế đó, sau khi sinh
viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc tại các khu Resort, các công ty liên doanh nước ngoài…
Câu hỏi: Nhu cầu việc làm của ngành du lịch lữ hành như thế nào?
Trả lời: Du lịch nói chung & Lữ Hành nói riêng là một trong những ngành có nhu cầu việc làm rất cao. Theo dự
đoán của các chuyên gia tuyển dụng, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này chiếm khoảng 3% trong tổng số lao
động hiện tại, ước lượng tăng thêm 2.1% đến năm 2021.
Sinh viên tốt nghiệp ngành du lịch lữ hành Khoa Du Lịch, ĐH Duy Tân ra trường có công việc tương đối tốt. Tại
Công Ty Vitours, một trong những công ty lữ hành lớn nhất Đà Nẵng có khoảng hơn 20 nhân viên là cựu sinh viên
Khoa Du Lịch, ĐH Duy Tân. Ngoài ra, một số cựu sinh viên còn có vị trí khá cao trong kinh doanh lữ hành như: Lê
Thị Thu Hà, giám đốc công ty Eco Tour Huế; Lê Tấn Thanh Tùng, Trưởng phòng liên kết - chuyên đề công ty
Vitours, Nguyễn Văn Tài, Trưởng phòng outbound Fiditour Đà Nẵng; Đặng Thị Uyên Thanh, giám đốc công ty
Đồng Hành Việt…
Câu hỏi: Học ngành du lịch lữ hành em có thể làm những vị trí nào? Em thích học lữ hành nhưng không có
năng khiếu trở thành hướng dẫn viên vậy em có nên học không?
Trả lời: Khi tốt nghiệp ngành lữ hành, sinh viên có nhiều lựa chọn cho các vị trí công việc trong công ty lữ hành
như: hướng dẫn viên du lịch, nhân viên thiết kế và điều hành tour, nhân viên bán tour, nhân viên sale &
marketing…Ngoài doanh nghiệp lữ hành, sinh viên còn có thể làm việc tại các văn phòng du lịch, đại lý du lịch,
phòng vé máy bay, văn phòng booking, các chi nhánh đại diện, các sở ban ngành quản lý du lịch về lữ hành…
Trên đời này một trong những điều hạnh phúc nhất là làm điều mình thích. Nếu như lữ hành là sự yêu thích của bạn
thì hãy bằng đam mê của mình biến ước mơ trở thành sự thật. Chúng tôi tin rằng điều đó là hoàn toàn có thể. Cuộc
đời là những chuyến đi & sự trải nghiệm. Du lịch lữ hành sẽ giúp bạn thực hiện điều đấy.
Như đã nói ở trên, du lịch lữ hành mang đến nhiều sự lựa chọn trong công việc cho bạn. Nếu bạn không lựa chọn
làm hướng dẫn viên, bạn hoàn toàn có thể làm ở những vị trí khác.
(Khoa Du lịch)

2

