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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần:
-

Tên học phần: ĐỊA LÝ DU LỊCH THẾ GIỚI

-

Mã học phần: 09008

-

Số tín chỉ: 2

-

Thuộc chương trình đào tạo bậc: Đại học

-

Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách
sạn

2. Phân bổ thời gian:
 Lên lớp (lý thuyết): 70%
 Làm việc nhóm, thực hành, thảo luận: 30%
 Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ
3. Môn học trƣớc:
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về:

-

Du lịch và kinh tế du lịch - ngành kinh tế ngày càng phát triển trên thế giới.
Vị trí địa lý của 7 châu lục, 22 khu vực và các thực thể địa chính trị
(Geopolitical Entities) tiêu biểu trên thế giới.
Các tài nguyên du lịch tiêu biểu ở 7 châu lục, 22 khu vực và các thực thể địa
chính trị (Geopolitical Entities) tiêu biểu trên thế giới.
Các điểm đến tiêu biểu thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới ở các khu vực
và các quốc gia tiêu biểu trên thế giới.

5. Mục tiêu học phần:
 Kiến thức:
-

Du lịch và kinh tế du lịch ngày nay trên thế giới.
Định vị các châu lục, khu vực, các quốc gia và vùng lãnh thổ trên bản đồ thế
giới.

-

Tài nguyên du lịch và các điểm đến tiêu biểu tiêu biểu ở các khu vực và các
quốc gia tiêu biểu trên thế giới.

 Kỹ năng
1

-

Độc lập thu thập, xử lý các thông tin về địa lý du lịch bên ngoài lãnh thổ Việt
Nam.

-

Truyền đạt kiến thức về địa lý du lịch bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

 Thái độ

-

Ý thức được tính dân tộc, tính nhân bản và tính cộng đồng.

-

Làm việc tự tin, độc lập và phối hợp nhóm.
Xây dựng được tinh thần đoàn kết; chia sẻ thông tin, kiến thức.

-

Hình thành tinh thần phản biện độc lập.

6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: tham gia ít nhất 80% tổng số tiết học

-

Làm báo cáo nhóm tại lớp

-

Tài liệu học tập:
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7. Nội dung chi tiết học phần
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Chƣơng I: Du lịch và kinh tế du lịch ngày nay trên thế giới
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thuyế
t
(tiết)
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Chƣơng II: Châu Á
2.1. Tổng quan địa lý du lịch châu Á
2.2. Tây Á – đường Tơ Lụa, “chiếc nôi” văn minh và tôn giáo độc
thần
2

2.3. Nam Á, Ấn Độ – vùng đất của sự đa dạng và tương phản, “chiếc
nôi” tôn giáo đa thần

3

2.4. Đông Nam Á – vùng đất “không chối từ”
2.5. Đông Á, Trung Quốc Nhật Bản – khu vực đông dân, sản suất lớn
nhất thế giới.
3

Báo cáo nhóm lần 1

3

4

Chƣơng III: Châu Phi.
3.1. Tổng quan địa lý du lịch châu Phi
3.2. Ai Cập – Kim từ tháp huyền bí

3

5

Chƣơng IV: Châu Âu
4.1. Tổng quan địa lý du lịch châu Âu
4.2. Nam Âu – Văn minh Hy - La và khí hậu Địa Trung Hải

3

4.3. Tây Âu – Mẫu quốc thuộc địa và các tòa lâu đàì Trung Cổ
6

Báo cáo nhóm lần 2

3

7

Chƣơng V: Bắc Mỹ
5.1. Tổng quan địa lý du lịch Bắc Mỹ
5.2. Hoa Kỳ - Siêu cường kinh tế - siêu cường du lịch

3

8

Chƣơng VII: Mỹ La tinh
6.1. Tổng quan địa lý du lịch Mỹ Latin.
6.2. Brazil – Lễ hội Carnival

3

9

Chƣơng VII: Châu Đại Dƣơng
7.1. Tổng quan địa lý du lịch Châu Đại Dương
7.2. Australia – “Đất phương Nam”

3

10

Báo cáo nhóm lần 3

3

8. Phƣơng pháp đánh giá học phần
8.1

Hình thức tổ chức thi: Thi tự luận và trắc nghiệm

8.2

Cách thức đánh giá học phần :
3

STT

Các điểm thành phần

Trọng
số (%)

1

Viết báo cáo và trình bày trên lớp

30

2

Điểm Thi kết thúc môn (THI)

70

3

100

Tổng
8.3 Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
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