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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQs – Frequently Asked Questions) 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ DU LỊCH & LỮ HÀNH VỚI ĐH IMC KREMS (ÁO) 

HỌC BẰNG TIẾNG ANH 

 
 

1. Hỏi: Điều kiện nhập học chương trình Cử nhân Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ 
hành, liên kết giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học IMC Krems (Áo) là gì? 
 
Trả lời:  

ü Tốt nghiệp THPT, có bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời; 
ü Học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm khá; 
ü Sức khỏe tốt; 
ü Qua kỳ phỏng vấn xét tuyển. 
ü Có trình độ tiếng Anh phù hợp (IELTS 5.5 và các chứng chỉ quốc tế tương đương sẽ được rút 

ngắn thời gian học chuyên ngành còn 3 năm). Nếu chưa đủ trình độ tiếng Anh, học viên có thể 
tham gia các khóa học tiếng Anh do Trung tâm Giáo dục Quốc tế của Trường Đại học Hà Nội tổ 
chức. Liên hệ với TT GDQT để có thông tin chi tiết:  
Ðiện thoại: (84-4) 38544338. FAX: (84-4) 38544550 
Hotline: Cô Nguyệt: 0936 869 559; Cô Huyền: 0904 391 397 
E-mail:1iec@hanu.edu.vn 
Website: iec.hanu.vn 
 

 
 

2. Thời gian học của chương trình Cử nhân Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ với ĐH 
IMC Krems là bao nhiêu lâu? 

ü 3 năm với các học sinh đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ quốc tế 
tương đương; 

ü 4 năm với các học sinh cần học thêm 1 năm tiếng Anh (để đạt được trình độ yêu cầu của 
chương trình) và các kỹ năng học đại học. 

 
3. Hỏi: Sinh viên theo học chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch và Lữ hành với ĐH Krems có được 

chuyển tiếp sang nước ngoài để tiếp tục học tập hay thực tập không? Nếu có thì vào thời điểm nào 
được chuyển tiếp? 
 
Trả lời:  
ü Đối với những sinh viên tham gia chương trình Cử nhân Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị 

Du lịch và Lữ hành với trường ĐH IMC Krems (Áo), sau 1,5 năm học (3 kỳ) học chuyên 
ngành tại trường ĐH Hà Nội, sinh viên sẽ có cơ hội thực tập một học kỳ tại Cộng hòa Áo 
hoặc tại một nước mà sinh viên lựa chọn, sau đó quay trở về Việt Nam học 1 năm (2 học 
kỳ) để hoàn thành chương trình và nhận bằng cử nhân (sau khi đã hoàn thành đủ mọi yêu cầu 
của chương trình). 
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4. Hỏi: Giáo viên tham gia giảng dạy chương trình là giáo viên Việt Nam hay giáo viên của Áo?  
 
Trả lời: Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy gồm có 30% giảng viên người Áo của ĐH IMC 
Krems, 70% giảng viên người Việt của Trường Đại học Hà Nội. Tất cả giảng viên đều có chuyên 
môn cao, bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. 
Sự kết hợp giảng viên người Áo và người Việt mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên vì giảng viên 
nước ngoài sẽ truyền đạt các kiến thức, kỹ năng tiên tiến của thế giới trong khi các giảng viên Việt 
Nam truyền đạt kinh nghiệm và thực tế của Việt Nam, cho phép sinh viên hội nhập nhanh với một 
thị trường lao động mở quốc tế.  
 

5. Hỏi: Học phí của chương trình Cử nhân Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành, do  
Đại học IMC Krems cấp bằng là bao nhiêu? 
 
Trả lời: Học phí cụ thể cho từng năm và toàn khóa học như sau:  
 

Năm học Số tiền Ghi chú 
Phí nhập học  
     

650.000 VNĐ  

Học phí năm thứ nhất (học 
tiếng Anh và các kỹ năng học 
đại học)   

45.000.000 VNĐ Trường hợp sinh viên đạt IELTS 
5.5 (hoặc chứng chỉ quốc tế tương 
đương) sẽ được miễn học năm 
thứ nhất và vào học luôn năm thứ 
hai chuyên ngành. 

Học phí năm thứ hai (học 
chuyên ngành  bằng tiếng 
Anh) 

70.000.000 VNĐ  

Học phí năm  thứ ba (học 
chuyên ngành bằng tiếng 
Anh) 

70.000.000 VNĐ  

Học phí năm  thứ tư (học 
chuyên ngành bằng tiếng 
Anh)  

70.000.000 VNĐ  

Tổng cộng học phí  
(4 năm học): 
  

       255.650.000VNĐ Áp dụng đối với sinh viên cần 
học tiếng Anh và các kỹ năng học 
đại học trong năm thứ nhất. 

 210.650.000VNĐ 
(Tiết kiệm được 

45,000,000VND và một 
năm học tiếng Anh) 

Áp dụng sinh viên đã có đủ trình 
độ tiếng Anh (IELTS 5.5 hoặc 
các chứng chỉ quốc tế tương 
đương) và vượt qua kỳ phỏng vấn 
xét tuyển. 

 
6. Hỏi: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể có những cơ hội việc làm gì?  

 
Trả lời: Sau khi ra trường, sinh viên có thể lựa chọn các cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp 
chuyên về du lịch và lữ hành (ví dụ như công ty lữ hành, phòng vé máy bay, các công ty đặt dịch 
vụ qua mạng), các doạnh nghiệp liên quan đến quản lý khách sạn, vui chơi giải trí, các điểm tham 
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quan du lịch, nhà hàng và các khu du lịch,  các công ty truyền thông, quản lý và tổ chức sự kiện, 
các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch (Tổng Cục Du Lịch, Sở du lich ở các địa phương, phòng 
văn hóa du lịch cấp huyện, các cơ quan quản lý các điểm du lịch, vvvv...), các khu nghỉ dưỡng, 
trung tâm thể thao ..., các công việc liên quan đến hướng dẫn viên du lịch quốc tế, và các công 
việc khác liên quan đến du lịch và lữ hành.  

	  


