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THÔNG BÁO  
Về việc tuyển dụng Giảng viên 

 

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng 

01 Giảng viên giảng dạy các môn chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô. 

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng 

Trình độ Tiến sĩ 

Ứng viên có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ - Kỹ thuật Ô tô hoặc các chuyên ngành phù hợp, 

phải tốt nghiệp Đại học hệ chính qui tập trung đạt loại “Khá” trở lên và tốt nghiệp Thạc sĩ đạt loại 

“Khá” trở lên có chuyên ngành phù hợp), ưu tiên tốt nghiệp Tiến sĩ tại nước ngoài và có định hướng 

nghiên cứu phù hợp với Bộ môn. 

Trình độ Thạc Sĩ 

Ứng viên có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ - Kỹ thuật Ô tô, hoặc các chuyên ngành phù hợp, 

đạt loại “Giỏi” trở lên và có điểm trung bình tích lũy khóa học đạt 8,5 đ trở lên, tốt nghiệp đại học phải 

đạt từ loại “Giỏi” trở lên, và có định hướng nghiên cứu phù hợp với Bộ môn. 

Trình độ Đại Học 

Ứng viên tốt nghiệp đại học hệ chính qui tập trung đạt “Huy chương Vàng/Bạc” chuyên ngành Công 

nghệ - Kỹ thuật Ô tô, hoặc các chuyên ngành phù hợp. 

Trường hợp đặc biệt phải tốt nghiệp loại “Khá” với điểm trung bình tích lũy toàn khóa 7,75 đ trở lên 

và phải có thành tích nổi trội xuất sắc trong học tập, nghiên cứu. 

Yêu cầu chung 

Ứng viên phải tốt nghiệp từ các Trường Đại học có uy tín; có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học; sử dụng thành thạo tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn; và có khả năng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác. 

3. Mô tả công việc, nhiệm vụ 

Giảng dạy, hướng dẫn đánh giá đồ án, Luận văn tốt nghiệp. 

Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định về nhiệm vụ của Giảng viên. 

4. Quyền lợi được hưởng 

Được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, và tham gia giảng dạy. 

Được tạo điều kiện tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. 

Hưởng lương, BHXH, và BHYT theo Luật Lao Động hiện hành 
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