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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

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

Tên học phần: THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG DU LỊCH

-

Mã học phần: 11309

-

Số tín chỉ: 2

-

Thuộc chương trình đào tạo bậc: Đại học

-

Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Tài chính – Ngân hàng

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 giúp sinh viên nắm khái quát về tiền tệ và cách tính quy đổi các
dòng tiền; các điều kiện về tài chính và tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế;
các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch.
5. Mục tiêu học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức chủ yếu về tiền tệ và thanh toán quốc tế. Kết
thúc học phần, sinh viên có thể nắm những khái niệm và phương pháp quy đổi các
đồng tiền các nước vận dụng vào các doanh nghiệp du lịch
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

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

-

Làm bài tập tại lớp

-

Tài liệu học tập:
 Tài liệu bắt buộc:
 TS.Trần Thị Minh Hòa; Giáo trình Thanh toán quốc tế trong du lịch;
NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; 2006
 Bài giảng của giảng viên
 Tài liệu tham khảo:
1

 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia – Đại học Kinh tế TPHCM; Thanh
toán quốc tế
7. Nội dung chi tiết học phần
Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH -TIỀN TỆ (5 tiết)
1.1. Tiền tệ
1.1.1. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ
1.1.2. Chức năng của tiền tệ
1.1.3. Vai trò của tiền tệ
1.2. Tài chính
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Chức năng của tài chính
1.2.3. Thị trường tài chính
Chƣơng 2: TÍN DỤNG – NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI (5 tiết)
2.1. Tín dụng
2.1.1. Bản chất, chức năng – vai trò của tín dụng
2.1.2. Các hình thức tín dụng
2.1.3. Thị trường tài chính
2.2. Ngân hàng thương mại
2.2.1. Sự ra đời – chức năng của ngân hàng thương mại
2.2.2. Các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng thương mại
2.2.3. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Chƣơng 3: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI (5 tiết)
3.1. Khái niệm về thị trường ngoại hối
3.2. Tỷ giá hối đoái
3.2.1. Khái niệm
3.2.2. Cơ sở xác định tỷ giá hối đoái
3.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tỷ giá
3.2.4. Phân loại tỷ giá
3.2.5. Phương pháp yết giá
3.2.6. Xác định tỷ giá theo phương pháp tỷ giá chéo
3.2.7. Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến du lịch
Chƣơng 4: CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ TRONG CÁC
HỢP ĐỒNG DU LỊCH QUỐC TẾ (5 tiết)
4.1. Khái quát về hợp đồng du lịch quốc tế
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4.2. Bản chất của các điều kiện tài chính – tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế
4.3. Các điều kiện về tài chính trong hợp đồng du lịch quốc tế
4.4. Các điều kiện về tiền tệ trong hợp đồng du lịch quốc tế
Chƣơng 5: CÁC PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN
DỤNG TRONG KINH DOANH DU LỊCH (10 tiết)
5.1. Các phương thức thanh toán quốc tế
5.1.1. Đặc điểm
5.1.2. Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch
5.2. Các phương tiện thanh toán quốc tế trong du lịch
8. Phƣơng pháp đánh giá học phần
8.1

Hình thức tổ chức thi: Thi tự luận

8.2

Cách thức đánh giá học phần:

Trọng

STT

Các điểm thành phần

1

Điểm quá trình (dự lớp, thuyết trình, thi giữa học phần …)

30

2

Điểm Thi kết thúc môn (THI)

70

3

Tổng

100

8.3

số (%)

Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
TP.HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2017
Ngƣời biên soạn

Trƣởng Khoa

GVC.TS. Mai Thanh Loan

ThS. Bùi Nguyễn Thùy Dƣơng
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