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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

 

Tên ngành, nghề: Hướng dẫn du lịch 

Mã ngành, nghề:  6810103 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

Thời gian đào tạo: 2.5 năm 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ cao đẳng được thiết 

kế nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có tư tưởng chính trị 

vững vàng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề du lịch. Có ý thức đạo đức, 

tác phong của người làm nghề du lịch, có năng lực tư duy và sáng tạo, có đủ năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ, tri thức về điểm đến; kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn 

du lịch, đảm bảo được những yêu cầu phát triển của du lịch địa phương. Có tiềm 

lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những 

nhu cầu phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.  

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

* Về kiến thức 

- Nhận diện đúng và vận dụng phù hợp trong một số trường hợp cụ thể 

những NLCB của CNMLN, tư tưởng HCM và quan điểm, đường lối của Đảng 

vào cuộc sống và công việc hướng dẫn du lịch. 

- Vận dụng hợp lý các kiến thức về an ninh quốc phòng trong bảo vệ tổ 

quốc, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội trong cuộc sống và nghề hướng dẫn. 

- Xác định được những hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp 

thường gặp trong cuộc và công việc hướng dẫn du lịch. 

- Biết tổ chức tập luyện một môn TDTT để nâng cao sức khoẻ cho bản thân  

phục vụ công tác và công việc hướng dẫn viên du lịch. 

- Nhận diện và vận dụng được các kiến thức cơ sở lý luận về tài nguyên du 

lịch, tâm lý khách du lịch, sản phẩm du lịch của Việt Nam và địa phương để áp 

dụng vào thực tiễn hoạt động hướng dẫn du lịch. 

- Vận dụng được kiến thức về khoa học du lịch (bao gồm kiến thức cơ bản, 

cơ sở, chuyên ngành), để thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn du lịch, giới thiệu, quảng 

bá thị trường du lịch, thiết kế và điều hành các tour du lịch. 
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- Liệt kê được quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiến thức 

về thuyết minh, hướng dẫn đối tượng tham quan, quy trình xử lý các tình huống 

phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch. 

* Về kỹ năng 

-Thực hiện chuẩn các kỹ năng hướng dẫn du lịch: hướng dẫn tham quan, 

quản lý, tổ chức các đoàn khách du lịch, xử lý các tình huống phát sinh, vận dụng 

được kiến thức, phương pháp kỹ năng chuẩn nghề du lịch để giải quyết vấn đề 

khéo léo, thông minh, linh hoạt trong ứng xử, giao tiếp với khách du lịch và tổ 

chức các hoạt động du lịch hiệu quả. 

- Thành thạo các kỹ năng tổ chức và thực hiện công việc lữ hành du lịch: 

thiết kế, xây dựng tour du lịch, xây dựng chương trình du lịch trọn gói, xác định 

giá bán của chương trình du lịch, tổ chức quảng cáo, xúc tiến bán chương trình du 

lịch. Thực hiện các kỹ năng soạn thảo các hợp đồng du lịch, đàm phán và ký kết 

những hợp đồng mua bán tour, kết nối các dịch vụ tour. Cung cấp thông tin đầy 

đủ cho khách về các tuyến điểm du lịch cũng như đáp ứng nhu cầu của khách 

trong quá trình thực hiện tour. 

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có ý thức tự học, rèn luyện và tự chịu trách nhiệm thực hiện đường lối 

của Đảng, pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thực 

hiện công việc của nghề hướng dẫn du lịch. 

- Có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, yêu nghề hướng dẫn, có ý 

thức kỷ luật, tác phong, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề 

hướng dẫn du lịch.  

- Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên 

trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp. 

- Khảng định được bản lĩnh, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập 

hoặc làm việc theo nhóm trong nghề hướng dẫn du lịch. 

- Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu 

công việc. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi học xong người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để 

có thể đảm đương được các vị trí như: hướng dẫn viên tại điểm tham quan, hướng 

dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên toàn tuyến, hướng dẫn viên dưới các hình 

thức du lịch khác (đối với khách du lịch Việt Nam và quốc tế), có cơ hội trở 

thành trưởng nhóm hướng dẫn viên, quản lý nghiệp vụ hướng dẫn của các công ty 
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du lịch và các vị trí khác trong tương lai... tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu 

của công việc. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

    - Số lượng môn học: 28 

    - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 88 tín chỉ 

    - Khối lượng các môn học chung: 435 giờ 

    - Khối lượng các môn học chuyên môn: 2115 giờ 

    - Khối lượng lý thuyết: 760 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1790 giờ 

    - Thời gian khóa học:  2.5 năm 

3. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

3.1. Các môn học chung bắt buộc được giảng dạy theo chương trình do Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức xây dựng và ban hành 

3.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại 

khóa: 

 Thời gian cho các hoạt động ngoại khóa của chương trình đào tạo Cao 

đẳng nghề Hướng dẫn du lịch được tích hợp vào các môn học chuyên môn, căn 

cứ vào nội dung chương trình đào tạo một số môn học chuyên môn: Nghiệp vụ 

hướng dẫn, nghiệp vụ lữ hành. Giáo viên giảng dạy và tổ chuyên môn xây dựng 

kế hoạch ngoại khóa và tổ chức cho người học đến tham quan, trải nghiệp nghề 

nghiệp tại các điểm, tuyến du lịch, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, Tây Bắc. 

 3.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn:  

 Tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun thực hiện theo Thông tư số 

09/2017/TT-LĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 Quy định về việc tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế 

hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét 

công nhận tốt nghiệp. Cụ thể:  

 - Hình thức kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun có thể là kiểm tra viết, vấn 

đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo 

chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. 

 - Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô-đun đối với mỗi bài kiểm tra 

viết và trắc nghiệm từ 60 đến120 phút; Thời gian kiểm tra vấn đáp là 40 phút 

chuẩn bị và 20 phút trả lời; Các hình thức kiểm tra khác tùy theo đặc thù mỗi 

môn học, mô-đun Khoa đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt thời gian tổ chức kiểm tra 

hết môn học, mô-đun. 
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 - Cách tính điểm trung bình môn học: Điểm trung bình môn học = Điểm 

trung bình kiểm tra * 0.4+ điểm thi kết thúc môn học * 0.6. 

3.4 Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:  

- Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp được Thực hiện theo 

Thông tư số 09/2017/TT-LĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 Quy định về việc 

tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo 

niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, 

thi, xét công nhận tốt nghiệp: 

 - Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ 

điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. 

 - Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề 

nghiệp; Thực hành nghề nghiệp. 

   - Thi tốt nghiệp: 

Số 

TT 

Môn thi Hình thức thi Thời gian thi 

1 Chính trị Viết  Không quá 120 phút 

  

2 Kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp : 

- Lý thuyết Tổng hợp nghề 

nghiệp 

 

- Thực hành nghề nghiệp 

 

 

 

Viết 

 

 

Bài thi thực hành 

 

 

 

Không quá 180 phút 

 

 

Không quá 8 giờ 

  + Xét công nhận tốt nghiệp: Thực hiện theo Quyết định số 18/QĐ – CĐBK 

ngày 08/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa ban hành Quy 

chế đào tạo.  

 Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, 

khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận 

tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành. 

3.5. Các chú ý khác: Không 

 


