
MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH TIẾN SĨ DU LỊCH (MS: 9810101) 

 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo tiến sĩ ngành Du lịch có kiến thức chuyên sâu và hiện đại, có khả năng thực hiện 

nghiên cứu độc lập, năng lực tư duy sáng tạo và khái quát, phát hiện và giải quyết các vấn 

đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực du lịch; có năng lực lãnh đạo, tổ chức và quản lý 

trong lĩnh vực dịch vụ du lịch; tham gia tư vấn và hoạch định chính sách liên quan; đảm 

nhận cácvị trí công việc ở các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực du lịch, các cơ quan quản lý 

nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp ở lĩnh vực dịch vụ du lịch. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1 Về kiến thức 

- Có kiến thức tổng hợp về kinh tế - văn hóa - xã hội và ngành công nghiệp du lịch lữ 

hành ở Việt Nam và trên thế giới  

- Có kiến thức chuyên sâu về thị trường du lịch toàn cầu, các vấn đề về phát triển du lịch 

đương đại, quy hoạch và phát triển điểm đến, phát triển du lịch bền vững và các hoạt động 

quản lý doanh thu, tài chính và các kênh phân phối ở các doanh nghiệp du lịch.  

- Có năng lực nghiên cứu độc lập, tư duy sáng tạo, khả năng phân tích, phát hiện và giải 

quyết các vấn đề chung trong lãnh đạo và quản lý dịch vụ du lịch; 

1.2.2. Về kỹ năng 

- Có kỹ năng tư duy độc lập, phân tích và tổng hợp;  

- Có kỹ năng phát hiện, phân tích và xử lý các vấn đề lý luận và thực tiễn về du lịch; 

- Có kỹ năng lãnh đạo và năng lực làm việc độc lập trong các tổ chức, doanh nghiệp và 

cơ quan quản lý; 

- Có kỹ năng phân tích và ra quyết định, kỹ năng quản lý và tổ chức kinh doanh, lập kế 

hoạch, quản lý rủi ro, quản lý thay đổi trong các tổ chức và cơ quan từ cấp Trung ương đến 

địa phương liên quan lĩnh vực du lịch; 

- Có kỹ năng tốt trong giao tiếp và đàm phán. 

- Có kỹ năng làm việc và giải quyết các vấn đề trong môi trường đa văn hóa. 

 



1.2.3. Về năng lực nghiên cứu khoa học 

- Có năng lực nghiên cứu khoa học độc lập và tư duy sáng tạo; 

- Có năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học độc 

lập; 

- Có thể tổ chức thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến ở các địa phương 

và đơn vị du lịch; 

1.2.4. Về đạo đức nghề nghiệp 

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt; 

- Có sức khỏe tốt; 

- Có tâm huyết và trách nhiệm nghề nghiệp cao, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng; 

- Đáp ứng được yêu cầu công tác cho mọi thành phần kinh tế, các cơ quan quản lý nhà 

nước, các tổ chức kinh tế xã hội khác về lĩnh vực du lịch. 

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Du lịch 

Nghiên cứu sinh thực hiện đầy đủ chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Khoa Du 

lịch về ngành Du lịch; Tuân thủ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT, ngày 4/4/2017 của Bộ GDĐT về Quy chế tuyển sinh 

và đào tạo trình độ tiến sĩ và liên quan) và của Khoa Du lịch; NCS tuân thủ quy định quản 

lý của Khoa Du lịch - nơi NCS thực hiện luận án.. 

Sau khi đã kết thúc chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Du lịch, NCS phải có kiến thức 

lý thuyết, kiến thức thực tế; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng 

giao tiếp, ứng xử; mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân trong việc áp dụng kiến thức, kỹ 

năng để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đạt bậc 8 của Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam được phê duyệt tại Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Nghiên cứu sinh cần phải hoàn thành các nội dung sau trước khi tốt nghiệp: 

- Hoàn thành các học phần bổ sung (nếu có) theo yêu cầu của Khoa Du lịch. 

- Hoàn thành các học phần ở trình độ tiến sĩ gồm: 01 tiểu luận tổng quan, 02 chuyên đề 

tiến sĩ và các học phần tiến sĩ (bắt buộc và tự chọn). Tổng số tín chỉ tối thiểu toàn khóa 

học: 90 tín chỉ đối với NCS tốt nghiệp thạc sĩ có chuyên ngành đúng hoặc phù hợp, 101 tín 

chỉ đối với NCS tốt nghiệp thạc sĩ có ngành gần và 120 tín chỉ đối với NCS tốt nghiệp đại 

học. 



- Có công bố tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trong đó có 01 bài 

đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí Scopus/ ISI hoặc đã công bố tối 

thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 02 bài báo đăng trên tạp 

chí khoa học nước ngoài có phản biện. 

- Được tập thể hoặc người hướng dẫn đồng ý cho NCS bảo vệ luận án. 

- ứu sinh phải bảo vệ luận án của mình trước hội đồng cấp cơ sở (Khoa Du lịch - Đại 

học Huế). 

2.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức 

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp phải có hệ thống kiến thức lí luận và thực tiễn 

chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành Du lịch, bao gồm 

hệ thống lí thuyết và thực tiễn về quy hoạch và quản lý điểm đến; kinh tế và quản trị; quản 

lý văn hoá và quản lý nhà nước về du lịch. Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp có tư duy 

nghiên cứu độc lập, sáng tạo, làm chủ được các giá trị cốt lõi quan trọng trong học thuật, 

phát triển được các nguyên lý, lý thuyết của chuyên ngành nghiên cứu, có kiến thức chuyên 

sâu về tổ chức quản lýdu lịch, có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên 

cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh. 

Đối với từng khối kiến thức, chuẩn đầu ra như sau: 

2.1.1. Kiến thức chung: Người học am hiểu một cách sâu sắc các kiến thức về kinh 

tế và quản trị học đểvận dụng vào quá trình nghiên cứu của mình.  

2.1.2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành  

- Người học có kiến thức về phương pháp luận và phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học du lịch; Có hiểu biết rộng, sâu sắc, toàn diện và hệ thống về tri thức nền tảng của ngành 

Du lịch, chuyên ngành Du lịch; Có khả năng vận dụng những tri thức và phương pháp đó 

trong nghiên cứu và hoạt động thực tiễn.  

- Am hiểu những vấn đề chuyên sâu của hệ thống lí thuyết du lịch, các phương pháp 

nghiên cứu du lịch và cách tiếp cận liên ngành, có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các 

vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường và các lĩnh vực liên quan đến du lịch.  

- Có kiến thức chuyên sâu về các vấn đề: văn hóa du lịch, kinh tế du lịch, quản lý điểm 

đến, sản phẩm du lịch, thương mại điện tử trong du lịch, quản lý nhà nước về du lịch, phát 

triển du lịch bền vững và các vấn đề du lịch đương đại...  



- Có khả năng vận dụng một cách sáng tạo và độc lập những tri thức nêu trên trong 

nghiên cứu, giảng dạy và thực hành du lịch. 

2.1.3. Kiến thức học phần và chuyên đề tiến sĩ  

Am hiểu sâu sắc ở trình độ chuyên gia những vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến 

chuyên ngành du lịch, đặc biệt là các lí thuyết về phương pháp luận nghiên cứu du lịch 

nâng cao, hành vi khách hàng đa văn hoá trong du lịch, du lịch bền vững, những xu hướng 

và vấn đề du lịch đương đại của thế giới và các khu vực, quản trị doanh thu và phân phối 

và thương mại điện tử trong du lịch. Có năng lực đánh giá, vận dụng, bổ sung, phát triển 

và xã hội hóa các tri thức chuyên ngành nói trên vào phát triển đất nước trong bối cảnh hội 

nhập sâu rộng hiện nay.  

2.1.4. Luận án tiến sĩ  

Luận án là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có hệ thống, chuyên sâu mang tính 

lí luận và thực tiễn, có những đóng góp mới đối với khoa học và/hoặc thực tiễn, phù hợp 

với chuyên ngành Du lịch.  

Sau khi tốt nghiệp, người có bằng tiến sĩ chuyên ngành Du lịch có khả năng vận dụng 

những tri thức mang tính chuyên gia vào việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến du lịch, 

lữ hành, văn hóa và khách sạn, giảng dạy về du lịch, ứng dụng các phương pháp nghiên 

cứu và cáchNghiên c tiếp cận của du lịch vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn phát triển 

kinh tế – xã hội theo hướng bền vững. 

Kết quả nghiên cứu trong luận án phải là sản phẩm nghiên cứu của chính tác giả thu 

được chủ yếu trong thời gian học và chưa được công bố trong các công trình nghiên cứu 

nào của người khác. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác thì phải trích dẫn tường 

minh. Nếu luận án là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của tập thể 

trong đó tác giả có đóng góp phần chính thì phải xuất trình các văn bản thể hiện sự nhất trí 

của các thành viên trong tập thể cho phép tác giả sử dụng kết quả chung để viết luận án.  

2.1.5. Các công trình khoa học sẽ công bố  

Trong thời gian theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ,  NCS có tối thiểu 02 bài 

báo về kết quả nghiên cứu của luận án trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc 

danh mục các tạp chí ISI – Scopus hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội 

thảo quốc tế có phản biện hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản 

biện.  



2.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

Có kĩ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra được các giải pháp sáng 

tạo để giải quyết vấn đề, sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực chuyên môn, có năng lực tổng 

hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn để xử lí các vấn đề quy mô khu vực và quốc tế.  

- Có khả năng hoạt động nghiên cứu chuyên môn độc lập hoặc phối hợp nghiên cứu có 

hiệu quả với các đồng nghiệp khác ở trong nước và nước ngoài, có khả năng lãnh đạo nhóm 

nghiên cứu thuộc lĩnh vực du lịch. 

- Có khả năng giảng dạy chuyên đề ở trình độ đại học, sau đại học cho các đối tượng có 

nhu cầu học về ngành Du lịch. 

- Biết vận dụng linh hoạt và có hiệu quả các công trình nghiên cứu với việc phát triển, 

thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của đất 

nước về lĩnh vực du lịch. 

- Có năng lực đề xuất và chủ trì hoặc là cán bộ thực hiện chính các đề tài, dự án trong 

các chương trình, dự án cấp quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực du lịch. 

- Có kiến thức và kỹ năng biên soạn sách, tài liệu phục vụ đào tạo trong lĩnh vực Du 

lịch. 

- Có khả năng trao đổi chuyên môn với người nước ngoài bằng tiếng Anh và khả năng 

tra cứu, dịch tài liệu, viết bài báo bằng tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn. 

2.2.1. Các kỹ năng thao tác khoa học 

- Có năng lực phân tích, đánh giá và tổng hợp các vấn đề khoa học cơ bản và  

thực tiễn xã hội liên quan đến chuyên môn nghiên cứu.  

- Có các kĩ năng tư duy phản biện khoa học và phản biện các vấn đề kinh tế, văn hóa, 

xã hội và phát triển có liên quan đến chuyên môn.  

- Có kĩ năng nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu liên quan đến thu thập tài liệu trong lĩnh 

vực du lịch, bao gồm các kĩ thuật quan sát tham gia, phỏng vấn sâu, phỏng vấn bán cấu 

trúc, điều tra bằng bảng hỏi, đánh giá nhanh, thảo luận nhóm.  

- Nắm vững các kĩ thuật cơ bản và chuyên sâu liên quan đến xử lí, tổng hợp, phân tích 

và diễn giải tài liệu du lịch học.  

- Có các kĩ năng viết tổng quan khoa học.  

- Có các kĩ năng thuyết trình và thuyết minh các vấn đề khoa học, công bố kết quả nghiên 

cứu.  



- Có khả năng thiết kế xây dựng, quản lí và triển khai một cách độc lập và sáng tạo các 

đề tài/dự án nghiên cứu lí thuyết và nghiên cứu ứng dụng liên quan đến các vấn đề du lịch, 

văn hóa, khách sạn, phát triển bền vững, quản lý điểm đến v.v. Trên cơ sở đó, có khả năng 

đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp cho công tác hoạch định và thực hiện chính sách.  

- Có khả năng tham gia, tác nghiệp, tư vấn, tham mưu tích cực, hiệu quả các hoạt động 

liên quan đến lĩnh vực du lịch.  

2.2.2. Các kỹ năng mềm  

- Kỹ năng cá nhân: Có các kĩ năng làm việc độc lập và sáng tạo, kĩ năng giảiquyết vấn 

đề, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng lãnh đạo, các kĩ năng giao tiếp, các kĩ năng trình bày 

sáng tạo, thuyết trình, thuyết minh và trao đổi công việc chuyên môn.  

Có năng lực làm chủ các phần mềm vi tính thông dụng và một số phần mềm chuyên 

dụng cho ngành học, sử dụng thành thạo internet và email, biết khai thác có hiệu quả các 

nguồn tài liệu trên internet và sử dụng được các thiết bị văn phòng phổ thông khác phục 

vụ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và thực hành trong lĩnh vực du lịch.  

- Kỹ năng làm việc nhóm: có khả năng tổ chức, chủ trì, xây dựng đề tài, thực hiện nghiên 

cứu và các hoạt động chuyên môn khác theo nhóm.  

- Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: sử dụng tốt ngoại ngữ theo quy định hiện hành để khai 

thác tài liệu tiếng nước ngoài, công bố các công trình và trình bày kết quả nghiên cứu.  

2.3. Chuẩn đầu ra về năng lực 

Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề, rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá 

trình giải quyết công việc, đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá 

giá trị của các sáng kiến, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế, 

có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể, 

có năng lực đưa ra những đề xuất của chuyên gia đầu ngành với luận cứ chắc chắn về khoa 

học và thực tiễn, có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lí các hoạt động nghiên 

cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới. Cụ thể gồm:  

- Có năng lực chuyên gia về các vấn đề cơ bản của chuyên ngành, có khả năng tổ chức 

và triển khai các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy về du lịch, về văn hóa du lịch, về khách 

sạn và lữ hành cho các chương trình đào tạo đại học và sau đại học cho các trường đại học, 

cao đẳng và các viện nghiên cứu. 



- Có năng lực lãnh đạo, quản lý, triển khai các hoạt động chuyên môn trong các cơ quan 

nghiên cứu, tổ chức đoàn thể, cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội khác có 

nhu cầu sử dụng tri thức và phương pháp nghiên cứu trong du lịch.  

- Có năng lực tham mưu, tư vấn trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của 

Đảng và Nhà nước.  

- Có năng lực tổ chức, tham gia tổ chức và thực hiện các công việc ứng dụng phục vụ 

hoạch định và triển khai các chính sách xã hội, như nghiên cứu chính sách, đánh giá tác 

động kinh tế, xã hội, môi trường, nghiên cứu điều tra xã hội học, nghiên cứu chuyên gia về 

phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, có khả năng đảm nhiệm các công việc thiết 

kế, quản lí, điều hành và thực hiện các chương trình/dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng liên 

quan đến du lịch.  

- Có năng lực để tham gia vào các chương trình nghiên cứu và trao đổi học thuật với các 

đồng nghiệp trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế, làm việc tại các cơ quan đại diện 

của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài, 

các liên doanh và doanh nghiệp tư nhân.  

- Có năng lực đảm nhiệm các công việc về du lịch, với sự chủ động, sáng tạo trong công 

việc và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bộ phận do mình phụ trách.  

- Có năng lực lãnh đạo và tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập 

thể; có năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn 

về khoa học và thực tiễn. 

2.4. Chuẩn đầu ra về thái độ 

- Tận tụy với công việc được giao hay do bản thân phụ trách, luôn hết mình với công 

việc. 

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp 

- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình 

độ suốt đời. 

- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp. 

2.5. Chuẩn đầu ra vềphẩm chất đạo đức 

2.5.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân  

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, năng động, tự chủ, chính trực, có ý thức 

phản biện, có ý thức phục vụ cộng đồng,...  



2.5.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp  

Có tư chất của một chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, chuyên nghiệp, trung thực và 

sáng tạo trong khoa học và trong thực hành du lịch học.  

Có ý thức cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần độc lập trong công 

việc và hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức giữ gìn và phát huy lợi ích cũng như bản sắc 

dân tộc trong quan hệ với các đối tác nước ngoài.  

2.5.3. Phẩm chất đạo đức xã hội  

Có phẩm chất đạo đức xã hội như có lòng yêu nước, có ý thức phục vụ nhân dân, có 

trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng, có ý thức chấp hành đúng và đầy đủ các quy định 

của pháp luật và chính sách của nhà nước.  

3. Nội dung chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Du lịch gồm các phần sau: 

- Phần 1: Các học phần bổ sung kiến thức 

- Phần 2: Các học phần tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan 

- Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

  



3.1. Khối lượng kiến thức của các học phần 

BẢNG 1 - KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 

 
NCS có đại học 

ngành đúng 

NCS có bằng thạc sĩ 

ngành đúng 

NCS có bằng thạc sĩ 

chuyên ngành gần 

Học phần bổ 

túc kiến 

thức 

30 TC theo 

chương trình đề 

xuất của Khoa Du 

lịch - Đại học Huế 

- - 

Học phần bổ 

sung kiến 

thức 

- 11 TC 

Học phần 

trình độ tiến 

sĩ 

12 TC (6 TC bắt buộc, 6 TC tự chọn) 

Chuyên đề 

TS 
6 TC (2chuyên đề)  

Tiểu luận 

tổng quan 
2 TC 

Nghiên cứu 

khoa học 

- Nghiên cứu sinh phải tham gia và có báo cáo tham luận tại các hội 

nghị khoa học của cơ sở đào tạo tổ chức; tham gia đầy đủ các buổi báo 

cáo, seminar do Khoa tổ chức. 

- Nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên 

cứu của luận án trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc 

danh mục các tạp chí ISI/Scopus hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo 

trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 02 bài báo đăng trên 

tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện. 

Luận án 

70 TC 

Luận án Tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học độc đáo, 

sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu, có đóng góp về mặt lí luận, chứa 

đựng những tri thức hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, 

gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải quyết sáng 

tạo các vấn đề đang đặt ra với một ngành khoa học hoặc thực tiễn xã 

hội. 

Tổng cộng 120TC 90TC 101TC 

 

  



3.2. Các học phần tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan 

3.2.1. Các học phần tiến sĩ 

Giúp nghiên cứu sinh cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên môn, nâng cao 

trình độ lý luận chuyên ngành, phương pháp luận nghiên cứu và khả năng ứng dụng các 

phương pháp nghiên cứu khoa học quan trọng, thiết yếu của lĩnh vực nghiên cứu.  

- Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 04 học phần với khối lượng 12 tín chỉ, bao gồm 

02 học phần bắt buộc (06 tín chỉ) và 02 học phần tự chọn (06 tín chỉ) (Bảng 3.2). 

- Riêng học phần ngoại ngữ, nghiên cứu sinh phải đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại 

ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Huế hiện hành. 

BẢNG 2 - DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN TIẾN SĨ NGÀNH DU LỊCH 

TT 
Mã số học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

I Các học phần bắt buộc (2 học phần) 6 

1 HPTSDL01 
Phương pháp nghiên cứu du lịch nâng cao 

(Advanced Research Methods for Tourism Studies) 
3 

2 HPTSDL02 
Hành vi khách hàng đa văn hóa trong du lịch 

(Cross – Culture Consumer Behavior in Tourism) 
3 

II Học phần tự chọn (chọn 2 trong 5 học phần) 6/15 

3 HPTSDL03 Du lịch bền vững(Sustainable Tourism) 3 

4 HPTSDL04 
Quản lý điểm đến du lịch 

(Tourism Destination Management) 
3 

5 HPTSDL05 
Quản trị doanh thu và phân phối 

(Revenue and distribution management) 
3 

6 HPTSDL06 
Thương mại điện tử trong du lịch 

(E-commerce in Tourism) 

3 

7 HPTSDL07 
Những vấn đề du lịch đương đại (The 

Contemporary Issues of Tourism) 
3 

 

Trong đó, các học phần bắt buộc là những học phần căn bản, liên quan đến những cốt 

lõi ở mức độ cao của ngành. Các học phần tự chọn có nội dung chuyên sâu phù hợp với đề 

tài nghiên cứu sinh hoặc hỗ trợ rèn luyện các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, các 



bài báo khoa học.  

3.2.2. Chuyên đề tiến sĩ 

Chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh phải cập nhật kiến thức mới có liên quan 

trực tiếp đến đề tài của nghiên cứu sinh, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giúp 

nghiên cứu sinh giải quyết một số nội dung của đề tài luận án. Mỗi nghiên cứu sinh phải 

hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ với khối lượng 06 tín chỉ. (Bảng 3.3) 

Tùy theo hướng nghiên cứu của đề tài luận án, nghiên cứu sinh làm việc với tập thể 

người hướng dẫn khoa học và đề xuất Khoa trưởng phê duyệt tên chuyên đề tiến sĩ.  

BẢNG 3 - MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ TIÊU BIỂU 

TT Mã chuyên đề Tên chuyên đề 
Số tín 

chỉ 

1 CĐTSDL01 Chuyên đề 1: Phương pháp nghiên cứu của luận án 3 

2 CĐTSDL02 Chuyên đề 2: Kết quả nghiên cứu của luận án 3 

 

3.2.3. Tiểu luận tổng quan (Overview of Literature) 

Là một công trình nghiên cứu bắt buộc đối với mỗi nghiên cứu sinh, trong đó, nghiên 

cứu sinh phải: 

+ Trình bày về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án;  

+ Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài 

nước có liên quan mật thiết đến đề tài luận án; 

+ Nêu các vấn đề còn tồn tại hoặc chưa được nghiên cứu; 

Tiểu luận tổng quan có khối lượng 02 tín chỉ. Tiểu luận tổng quan được nghiên cứu 

sinh thảo luận thống nhất với tập thể người hướng dẫn khoa học trên cơ sở hướng nghiên cứu 

của đề tài luận án tiến sĩ.  

3.3. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

3.3.1. Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ bắt buộc xuyên suốt quá trình đào tạo của nghiên 

cứu sinh. Cụ thể: 

- Nghiên cứu sinh phải tham gia và có báo cáo tham luận tại các hội nghị khoa học của 

cơ sở đào tạo tổ chức; tham gia đầy đủ các buổi báo cáo, seminar do Khoa tổ chức. 

- Nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án 

trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus hoặc 



đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 02 bài báo 

đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện. 

3.3.2. Luận án tiến sĩ: là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo trong 

lĩnh vực nghiên cứu, có đóng góp về mặt lý luận, chứa đựng những tri thức hoặc giải pháp 

mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu hoặc 

giải quyết sáng tạo các vấn đề đang đặt ra với ngành Du lịch. Luận án có dung lượng tối 

thiểu là 80 trang và tối đa là 160 trang không bao gồm phụ lục, trong đó trên 50% các nội 

dung nghiên cứu và thảo luận của riêng nghiên cứu sinh. Luận án tiến sĩ phải có những 

đóng góp mới: 

- Những kết quả mới hay đề xuất khoa học để bổ sung, phát triển hoặc làm phong phú 

thêm vốn kiến thức đã có của ngành. 

- Những ý tưởng, quan điểm, luận cứ sáng tạo có cơ sở khoa học dựa trên các thành 

tựu đã có nhằm góp phần giải quyết những yêu cầu thiết thực của khoa học – kỹ thuật, công 

nghệ, kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong sự phát triển của ngành Du lịch. 

- Luận án tiến sĩ có khối lượng 70 tín chỉ 

 


