
Quản lý, điều hành tại các công ty du lịch, dịch vụ lữ
hành
Hướng dẫn viên du lịch
Chuyên viên các sở, ban ngành về Du lịch
Thiết kế, bán tour du lịch
Nhân viên Marketing cho dịch vụ du lịch
Nghiên cứu, giảng dạy ngành Du lịch, dịch vụ lữ hành
Chuyên viên phát triển các dự án du lịch cộng đồng

CƠ HỘI VIỆC LÀM 
NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ
DU LỊCH & LỮ HÀNH 

Mục tiêu tổng thể của chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh (QTKD) – Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành củaTrường
Đại học FPT là đào tạo người học thành các nhà chuyên môn trong các lĩnh vực về du lịch và lữ hành, các hướng dẫn viên, các nhà quản lý
và điều hành dịch vụ du lịch và lữ hành. Có đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có làm việc trong lĩnh vực du lịch và lữ hành và trong
môi trường quốc tế hoặc tạo tiền đề cho việc học tập, nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

Chương trình bao gồm bốn khối kiến thức lớn: 
• Kiến thức kỹ năng chung (12 môn – 32 tín chỉ): Cung cấp cho người học các kiến thức chung về chính trị, văn hóa, xã hội; và các kỹ năng
cần thiết để học tập và làm việc trong môi trường năng động luôn thay đổi. 
• Kiến thức kỹ năng ngành (16 môn – 55 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức cơ sở ngành quản trị kinh doanh; các kỹ năng và thái độ cần thiết
để trở thành các nhà chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. 
• Kiến thức kỹ năng chuyên ngành (10 môn – 37 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức chung và chuyên sâu về vận hành và quản trị kinh doanh
du lịch và lữ hành, kiến thức về tâm lý và hành vi tiêu dung của khách du lịch, kiến thức lịch sử và văn hóa Việt Nam, địa lý du lịch Viêt
Nam. Trang bị cho người học kỹ năng về tư duy kinh doanh, các công cụ thống kê ứng dụng, các nghiệp vụ du lịch và tổ chức sự kiện, và
kỹ năng nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực du lịch và lữ hành. 
• Lựa chọn (5 môn – 15 tín chỉ cho mỗi lựa chọn): Cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về hai lĩnh vực: Điều hành tour và Hướng
dẫn du lịch. 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các cơ sở kinh doanh du lịch, tư vấn và tổ chức tour, sự kiện và teambuilding, xúc tiến
quảng bá du lịch và hợp tác quốc tế, tham gia giảng dạy và bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, và khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch lữ hành.
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139 tín chỉ, chưa kể Tiếng Anh chuẩn bị, Giáo dục Quốc phòng, các hoạt động rèn luyện bắt buộc và tự chọn. 


