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SẠN
Giới thiệu chung

Khóa học Quản trị Khách sạn được 
đào tạo trong 2,5 năm. Chương 
trình này được biên soạn bám sát 
chương trình bậc Cao đẳng nâng 
cao của chính phủ Úc cả về chuyên 
môn, chất lượng và tính chặt chẽ. 
Sự khác biệt duy nhất là chương 
trình được GIẢNG DẠY và KIỂM TRA, 
ĐÁNH GIÁ HOÀN TOÀN BẰNG 
TIẾNG VIỆT.

Chương trình của năm học đầu tiên 
được thiết kế theo hướng chuyên 
sâu về các kỹ năng nghiệp vụ khách 
sạn, trong khi năm thứ hai và ba  
được dành cho các kỹ năng quản lý.  
Trong năm thứ nhất, sinh viên sẽ 
được học và rèn luyện các năng lực 
nghề nghiệp cốt lõi, cũng như các 
môn học thực hành liên quan trực 
tiếp đến các bộ phận trong khách 
sạn. Cuối năm thứ nhất sinh viên sẽ 
tham gia chương trình thực tập 12 
tuần tại một khách sạn hoặc khu 
nghỉ dưỡng 4 hoặc 5 sao để áp 
dụng kiến thức của mình. 

Trong năm thứ hai và ba, sinh 
viên sẽ tiếp tục phát triển kiến 
thức và kỹ năng của mình trong 
lĩnh vực giám sát và quản lý hoạt 
động của khách sạn như lập kế 
hoạch kinh doanh, hoạt động tài 
chính, quản lý nguồn nhân lực, 
chiến lược marketing và quản lý 
tài sản. Mỗi sinh viên sẽ cần thực 
hiện và hoàn thành bài tập dự án 
trong năm thứ ba.

Đặc điểm cơ bản của khóa học
Thời gian khai giảng:
Thời lượng:
Tổng số môn học:
Số giờ đào tạo mỗi tuần:
Tổng số giờ đào tạo:
Phương thức giảng dạy:
Phương pháp đào tạo:
Bằng cấp:

Trải nghiệm học tập

Cơ hội nghề nghiệp:

Tháng 9/Tháng 10 
30 tháng bao gồm thực tập, nghỉ giữa kì & nghỉ lễ
40
Trung bình 20 giờ/ tuần
1815 giờ, cộng thêm 400 giờ thực tập
Trực tiếp
Dựa trên năng lực, chú trọng thực hành
Cao đẳng Quản trị Khách sạn, cấp bởi trường 
Cao đẳng Quốc tế Pegasus 
Bangkok, Thailand, Malaysia, Philippines 
(*Tùy chọn, có điều kiện đi kèm) 
Thực tập tại nước ngoài*
Nhân viên Bộ phận Tiền sảnh
Nhân viên Bộ phận Buồng 
Giám sát/Quản lý Nhà hàng 
Nhân viên Nhà hàng
Quản lý các bộ phận nghiệp vụ của khách sạn
Quản lý khách sạn
Chủ khách sạn


