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Sinh viên PSU Duy Tân tham quan thực tế tại các Resort 5 

sao Đà Nẵng 

 

Từ 14 - 18/8/2014, Đại học Duy Tân đã kết hợp với một số Resort 5 sao tại Tp. Đà Nẵng và các khu lân 

cận như: Hyatt Regency Danang Resort & Spa, Laguna Langco Resort và Intercontinental Danang Sun 

 eninsula Resort đ  đưa sinh vi n đến tham quan th c tế. ThS. Je  rey Heim -  i ng vi n  ao c p,  ố 

v n  hư ng tr nh Th c tập  u n l  Khách sạn, Đại học  ennsylvania State   SU  đang gi ng  ạy cho 

sinh vi n chư ng tr nh  SU Duy Tân đã tr c tiếp tham gia c ng sinh vi n. Đây là một trong nh ng hoạt 

động thuộc  hư ng tr nh Ti n tiến  uốc tế  SU v   u n tr  Du l ch, Khách sạn và Nhà hàng  o Đại học 

Duy Tân và Đại học  ennsylvania State   SU  li n kết tri n khai từ n m 2010. 

  

 

  

Sinh viên DTU tham quan thực tế Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort 

 

Trong 2 tu n gi ng  ạy tại Khoa Du l ch, ThS. Je  rey Heim - gi ng vi n cao c p đến từ M  đã mang đến 

cho sinh vi n Khoa Du l ch Duy Tân nh ng th ng tin mới và     ch nh t trong l nh v c Khách sạn & Nhà 

hàng tại M  c ng như tr n thế giới. ThS. Je  rey Heim c ng đã phối hợp với Th y V  Đ c Hiếu - T  

trư ng t   SU, Khoa Du l ch t  ch c đưa sinh vi n tham quan một số Resort 5 sao đ  các kiến th c l  

thuyết trong m n học “Foun ation o  Lo ging Management”  ành cho sinh vi n K19  SUDLK được áp 

 ụng vào th c tế một cách sinh động và hiệu qu  nh t. 

 

Trong chuyến tham quan tại các Resort, sinh vi n Duy Tân đã c  c  hội tiếp   c th c tế với m i trư ng 

làm việc chuy n nghiệp theo các ti u chu n  uốc tế, trao đ i và học h i kinh nghiệm qu n l  c ng như 

cách th c t  ch c hoạt động với các  u n l  cao c p, lãnh đạo c a các Resort. Đây c ng là   p đ  sinh 

vi n hi u r  h n các y u c u thiết yếu trong ngh  nghiệp c ng như n m   t được  u hướng tuy n  ụng từ 

ph a  oanh nghiệp đ  c  đ nh hướng ngh  nghiệp tốt h n trong tư ng lai.  

 

Tr c tiếp hướng   n sinh vi n Duy Tân tham quan, ch  Nguy n Th  Uy n Thư - Trư ng  ộ phận Đào tạo 

c a Intercontinental Danang Sun  eninsula Resort chia s : "Chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp và tạo điều 

kiện tốt nhất khi sinh viên Duy Tân đến tham quan, kiến tập, thực tập cũng như tìm một công việc lí 

tưởng. Một công việc phù hợp ngay khi chưa tốt nghiệp sẽ giúp sinh viên trau dồi kiến thức, tích lũy kinh 

nghiệm cho bản thân và đó cũng chính là bước khởi đầu cho những thành công sau này của các bạn”.  
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Giảng viên & sinh viên DTU chụp hình lưu niệm tại Resort  

  

Nhận đ nh v  ch t lượng chư ng tr nh đào tạo và s  n ng động c a sinh vi n Duy Tân, Th y Je   Heim 

cho  iết: “Tôi đã có nhiều cơ hội được đến giảng dạy tại Khoa Du lịch và rất ấn tượng với môi trường 

học tập hiệu quả và sôi động mà thầy và trò Đại học Duy Tân xây dựng trong nhiều năm qua. Đội ngũ 

giảng viên của nhà trường có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như trình độ chuyên môn cao. Giảng 

dạy và tiếp xúc với sinh viên Duy Tân, tôi nhận thấy ở các em hội tụ rất nhiều yếu tố để có thể phát triển 

sự nghiệp cho bản thân trong tương lai như: năng động, chăm ch , có khả năng giao tiếp b ng tiếng  nh 

rất tốt. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội trở lại và giảng dạy tại Đại học Duy Tân”. 

 

 hư ng tr nh hợp tác gi a Đại học Duy Tân và Đại học  ennsylvania State   SU  v  l nh v c Du l ch 

được kh i động từ n m 2010. Hàng n m, các gi ng vi n c a Đại học  ennsylvania State đ u đến tham gia 

gi ng  ạy cho sinh vi n Duy Tân.   n cạnh đ , Duy Tân c ng c  nhi u đợt gi ng vi n tập hu n nâng cao 

tr nh độ tại trư ng  SU. Sinh vi n theo học  hư ng tr nh Ti n tiến  SU tại Đại học Duy Tân sẽ c  c  hội 

nhận nhi u ch ng chỉ  uốc tế, th c tập và làm việc tại các c ng ty  u l ch, resort lớn c  trong nước và 

 uốc tế. 

 

 V  Đức  iếu - T  trưởng T  PSU Du  ịch  

 

 


