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Ký kết Đào tạo Thạc sỹ ngành Du lịch giữa Đại học Duy Tân 

Đà Nẵng và Đại học Dong-A (Hàn Quốc) 

 

Sáng ngày 9/11 tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực thạc sỹ ngành Du 

lịch giữa Đại học Duy Tân Đà Nẵng và Đại học Dong-A (Hàn Quốc).  

  

 

Toàn cảnh buổi lễ ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực 

  

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học 

Duy Tân Đà Nằng nêu rõ: Ngày nay, Nhà nước đã xác định phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi 

nhọn, ban hành nhiều chính sách để tạo thuận lợi cho du lịch phát triển. Tại các địa phương, du lịch đang 

ngày càng được đầu tư, đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược để góp phần phát triển du lịch theo 

hướng quy mô và chuyên nghiệp hơn. Đối với Tp.Đà Nẵng cũng đã xác định phát triển 3 trụ cột kinh tế 

chính là: du lịch, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển. Thành phố xác định nguồn nhân lực là yếu tố 

then chốt được ưu tiên đầu tư phát triển nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư và phát 

triển kinh tế - xã hội. Hơn nữa, Thị trường lao động Việt Nam hiện nay có nhu cầu rất lớn về nhân lực du 

lịch đạt chất lượng cao - có năng lực tổ chức quản lý, trình độ chuyên môn được lĩnh hội từ các nước có 

nền giáo dục phát triển, trình độ tiếng Anh xuất sắc để phục vụ công việc trong tương lai, nên xu hướng đi 

du học đối với ngành Du lịch ngày càng tăng cao. 
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Qua đó ta có thể nhận thấy rằng việc tổ chức đào chương trình đào tạo thạc sĩ Du lịch liên kết giữa 

Trường Đại học Dong-A và tại Trường Đại học Duy Tân là cơ hội lớn để đào tạo nguồn chất lượng 

cao không chỉ cho Đà Nẵng mà còn cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên. 

  

 

Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Duy Tân ký kết hơp tác với GS 

Han Suk Jung, Hiệu trưởng ĐH Dong-A Hàn Quốc 

  

Gs. Han Suk Jung, Hiệu trưởng ĐH Dong-A nhấn mạnh: Chúng tôi lấy làm vinh dự được ký kết hợp tác 

đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch với Trường ĐH Duy Tân - một trường đại học có uy tín hàng đầu 

tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Sau 1 thời gian kết nối, tiếp cận gặp gỡ và thảo luận, Đại học Duy 

Tân và ĐH Dong-A Hàn Quốc đã đi đến thống nhất các nội dung để tiến tới ký kết hợp tác. Các sinh viên 

sẽ theo học chương trình học 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 do Giáo viên Trường ĐH Duy Tân và Trường Đại học Dong-A đảm 

nhận. Sự kiện này, không chỉ gắn kết mối quan hệ giữa hai nhà trường nói riêng mà là vun đắp tình hữu 

nghị bền vững giữa Hàn Quốc và Việt Nam nói chung. 

  

(Nguồn:http://baodulich.net.vn/Ky-ket-dao-tao-thac-sy-nganh-Du-lich-giua-Dai-hoc-Duy-Tan-Da-Nang-

va-Dai-hoc-Dong-A-Han-Quoc-2405-20981.html) 

  

 


