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         UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  

năm học 2021 -2022 

1. Ngành: Địa lý học  

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

1.1 Đại học Địa lý học K60  

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Cơ sở địa lý tự nhiên Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

2 Cơ sở địa lý nhân văn Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

3 Thống kê trong khoa học xã hội Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK1 Viết 

4 Tin học Phát triển khối kiến thức đại cương 2 HK1 Viết/ Thực hành 

5 Pháp luật đại cương Phát triển khối kiến thức đại cương 2 HK1 Viết 

6 Địa chất và địa mạo học  Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

7 Nhập môn khoa học du lịch  Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

8 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin 1 

Phát triển khối kiến thức đại cương 2 HK2 Viết/ vấn đáp 

9 Cơ sở văn hóa Việt Nam Phát triển khối kiến thức đại cương 2 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

10 Khí tượng, khí hậu và thủy văn Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 
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học  

11 Dân số học và lao động Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

12 Địa lý kinh tế Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

13 Phương pháp nghiên cứu khoa học  Phát triển khối kiến thức đại cương 3 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

14 Bản đồ học  Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK2 Bài tập lớn 

15 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin 2  

Phát triển khối kiến thức đại cương 3 HK3 Viết/ vấn đáp 

16 GIS và viễn thám đại cương Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK3 Bài tập lớn 

17 Thổ nhưỡng và địa sinh vật Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

18 Cảnh quan học Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

19 Địa lý du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

20 Kinh tế du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

21 Tin học ứng dụng Phát triển khối kiến thức đại cương 3 HK3 Viết/ Thực hành 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phát triển khối kiến thức đại cương 2 HK4 Viết/ vấn đáp 

23 Địa lý tự nhiên các lục địa Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK4 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

24 Marketing du lịch  Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK4 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

25 Tuyến, điểm du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK4 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

26 Tài nguyên và môi trường du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK4 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

27 Quy hoạch du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK4 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 
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28 Thực địa 1 Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 1 HK4 Tiểu luận 

29 
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Phát triển khối kiến thức đại cương 3 HK5 Viết/ vấn đáp 

30 Địa lý kinh tế - xã hội thế giới Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK5 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

31 Đánh giá tác động môi trường Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK5 Viết/ vấn đáp 

32 Nghiệp vụ lữ hành Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK5 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

33 Tiếng Anh du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK5 Viết 

34 Thực địa 2 Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 1 HK5 Tiểu luận 

35 Địa lý tự nhiên Việt Nam Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK6 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

36 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK6 Viết/ vấn đáp 

37 Tâm lý học du lịch  Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK6 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

38 Thống kê ứng dụng (SPSS) Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK6 Bài tập lớn 

39 Thực tập nghề nghiệp Làm quen môi trường công việc thực tiễn 2 HK6 Tiểu luận 

40 Bảo tàng và di tích Việt Nam Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK6 Viết 

41 Kỹ năng nghề du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK7 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

42 Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK7 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

43 GIS và viễn thám ứng dụng Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK7 Viết/Bài tập lớn 

44 Tổ chức sự kiện Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK7 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

45 Nghiệp vụ lễ tân Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK7 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 
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46 Nghiệp vụ buồng phòng Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK7 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

47 Pháp luật về du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK7 Viết/ vấn đáp 

48 Địa lý địa phương (Quảng Bình) Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK8 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

49 Thương mại điện tử Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK8 Viết/ vấn đáp 

50 Thực tập tốt nghiệp Làm quen môi trường công việc thực tiễn 4 HK8 Tiểu luận 

51 Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện kiến thức toàn khóa 7 HK8 Khóa luận 

52 
Một số vấn đề Địa lý hiện đại 

(Thay thế KLTN) 

Hoàn thiện kiến thức toàn khóa 
2 

HK8 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

53 
Một số loại hình du lịch ở Việt 

Nam (Thay thế KLTN) 

Hoàn thiện kiến thức toàn khóa 
3 

HK8 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

54 
Hoàn thiện kỹ năng du lịch (Thay 

thế KLTN) 

Hoàn thiện kiến thức toàn khóa 
2 

HK8 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

1.2 Đại học Địa lý học K61 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Triết học Mác - Lênin Phát triển khối kiến thức đại cương 3 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

2 Cơ sở địa lý tự nhiên Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

3 Cơ sở địa lý nhân văn Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

4 Thống kê trong khoa học xã hội Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

5 Tin học Phát triển khối kiến thức đại cương 2 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 
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6 Pháp luật đại cương Phát triển khối kiến thức đại cương 2 HK1 Viết 

7 Địa chất và địa mạo học  Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

8 Nhập môn khoa học du lịch  Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

9 Địa lý du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

10 Cảnh quan học Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

11 Kinh tế - chính trị Mác - Lênin Phát triển khối kiến thức đại cương 2 HK2 Viết/ vấn đáp 

12 Chủ nghĩa xã hội khoa học Phát triển khối kiến thức đại cương 2 HK2 Viết/ vấn đáp 

13 Phương pháp nghiên cứu khoa học  Phát triển khối kiến thức đại cương 3 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

14 
Khí tượng, khí hậu và thủy văn 

học  

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

15 Dân số học và lao động Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

16 Địa lý tự nhiên các lục địa Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

17 Marketing du lịch  Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

18 Tuyến, điểm du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

19 Tài nguyên và môi trường du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

20 Thực địa 1 Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 1 HK2 Tiểu luận 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phát triển khối kiến thức đại cương 2 HK3 Viết/ vấn đáp 

22 Bản đồ học  Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK3 Viết/ vấn đáp 

23 Thổ nhưỡng và địa sinh vật Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 
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24 Địa lý kinh tế Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

25 Kinh tế du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

26 Địa lý kinh tế - xã hội thế giới Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

27 Quy hoạch du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

28 Đánh giá tác động môi trường  Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

29 Nghiệp vụ lữ hành Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

30 Tiếng Anh du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

31 Thực địa 2 Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 1 HK3 Tiểu luận 

32 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phát triển khối kiến thức đại cương 2 HK4 Viết/ vấn đáp 

33 Cơ sở văn hóa Việt Nam Phát triển khối kiến thức đại cương 2 HK4 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

34 GIS và viễn thám đại cương Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK4 Bài tập lớn 

35 Địa lý tự nhiên Việt Nam Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK4 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

36 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK4 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

37 Tâm lý học du lịch  Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK4 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

38 Thống kê ứng dụng (SPSS) Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK4 Bài tập lớn 

39 Thực tập nghề nghiệp Làm quen môi trường công việc thực tiễn 2 HK4 Tiểu luận 

40 Bảo tàng và di tích Việt Nam Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK4 Viết 

41 Tin học ứng dụng Phát triển khối kiến thức đại cương 3 HK5 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

42 Kỹ năng nghề du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK5 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 
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43 Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK5 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

44 GIS và viễn thám ứng dụng Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK5 Viết/Bài tập lớn 

45 Tổ chức sự kiện Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK5 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

46 Nghiệp vụ lễ tân Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK5 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

47 Nghiệp vụ buồng phòng Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK5 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

48 Pháp luật về du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK5 Viết/ vấn đáp 

49 Địa lý địa phương (Quảng Bình) Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK6 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

50 Thương mại điện tử Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK6 Viết/ vấn đáp 

51 Thực tập tốt nghiệp Làm quen môi trường công việc thực tiễn 4 HK6 Tiểu luận 

52 Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện kiến thức toàn khóa 7 HK6 Khóa luận 

53 
Một số vấn đề Địa lý hiện đại 

(Thay thế KLTN) 

Hoàn thiện kiến thức toàn khóa 
2 

HK6 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

54 
Một số loại hình du lịch ở Việt 

Nam (Thay thế KLTN) 

Hoàn thiện kiến thức toàn khóa 
3 

HK6 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

55 
Hoàn thiện kỹ năng du lịch (Thay 

thế KLTN) 

Hoàn thiện kiến thức toàn khóa 
2 

HK6 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

1.3 Đại học Địa lý học K62 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Thống kê trong khoa học xã hội Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK1 Viết 
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2 GIS và viễn thám đại cương Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK1 Bài tập lớn 

3 Thống kê ứng dụng (SPSS) Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

4 
Chuyên đề Địa lý tự nhiên đại 

cương 
Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 

HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

5 
Chuyên đề Địa lý kinh tế - xã hội 

đại cương 
Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 

HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

6 Địa danh học  Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

7 Chuyên đề Địa lý thế giới Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK1 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

8 
Chuyên đề Địa lý tự nhiên Việt 

Nam 
Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK2 

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

9 
Chuyên đề Địa lý kinh tế - xã hội 

Việt Nam 
Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 

HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

10 Nghiên cứu thực địa Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK2 Tiểu luận 

11 Cảnh quan học Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

12 Tổ chức sự kiện Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK2 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

13 GIS và viễn thám ứng dụng Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK3 Viết/Bài tập lớn 

14 Tin học ứng dụng Phát triển khối kiến thức đại cương 3 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

15 Bản đồ chuyên đề Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

16 Phương pháp nghiên cứu địa lý  Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

17 Tài nguyên môi trường và phát Hoàn thiện kiến thức toàn khóa 2 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 
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triển bền vững 

18 
Biến đổi khí hậu và giải pháp thích 

ứng 

Hoàn thiện kiến thức toàn khóa 
2 

HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

19 Tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế Hoàn thiện kiến thức toàn khóa 3 HK3 Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận 

 

                                               Quảng Bình, ngày ….. tháng 12  năm 2021 

               NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                                KT. TRƯỞNG KHOA   

                                                                                                                                                          P. TRƯỞNG KHOA 

                      (Đã ký)                                                                                                                                            (Đã ký)   

             Nguyễn Hữu Duy Viễn                                                                                                    TS. Nguyễn Quang Hòe 

 

 

 

 

 

 

 


