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PHỤ LỤC 1: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN  

 

I. THÔNG TIN CÔNG VIỆC 

1. Chức danh công việc  : Giảng viên (hạng 3)  

2. Mã ngạch : V.07.01.03 

3. Đơn vị                         : Chương trình đào tạo 

4. Lãnh đạo quản lý trực tiếp        : Giám đốc/Đồng Giám đốc Chương trình 

   

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

Liệt kê các nhiệm vụ chính liên quan đến chức danh công việc 

Stt Nhiệm vụ Yêu cầu  

1 

Giảng dạy 

 

- Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, 

chương trình, phương pháp giáo dục đại học, quy chế thi, 

kiểm tra, đánh giá, vị trí và yêu cầu của môn học được 

phân công đảm nhiệm. 

 

- Xây dựng kế hoạch dạy học, đề cương môn học, bài 

giảng và thiết kế học liệu cần thiết phục vụ cho giảng dạy. 

 

- Giảng dạy các môn học trong chương trình đã được 

ĐHVN ban hành. 

 

- Hoàn thành định mức giờ giảng dạy theo quy định.  

 

- Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, 

cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy.  

- Hiểu biết và nắm được 

Luật Giáo dục; Luật 

Giáo dục Đại học. 

- Đề cương, bài giảng 

môn học phục vụ cho 

giảng dạy. 

- Giảng dạy được đa số 

các môn học trong 

chương trình.  

- Hoàn thành định mức 

giờ giảng dạy, hướng dẫn 

luận văn, luận án, báo 

cáo thực tập theo quy 

định.  

- Tư vấn người học: 

Thực hiện công tác tư 

vấn người học tại 

Chương trình tối thiểu 

08 giờ/tuần.  
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Nghiên cứu khoa học 

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các chương trình, đề án, 

dự án, đề tài nghiên cứu khoa học. 

 

Sản phẩm khoa học, 

chương trình, đề án, dự 



 

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ để phục vụ xây dựng 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, 

sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, đổi mới phương 

pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn học. 

- Viết chuyên đề, tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa 

học. 

án, đề tài nghiên cứu 

khoa học theo yêu cầu 

công việc.  
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Các hoạt động khác  

- Điều phối chương trình: Tham gia tích cực hoạt động 

điều phối khi được phân công:  

- Hoạt động đoàn thể: Tham gia tích cực các hoạt động do 

Công đoàn và đơn vị tổ chức. 

Được đánh giá tham gia 

tích cực các hoạt động 

khi được phân công. 

Đóng góp cho sự phát 

triển của Trường Đại 

học Việt Nhật. 

III. MỐI QUAN HỆ 

Ghi rõ quan hệ phối hợp với cá nhân khác trong đơn vị, với cá nhân - bộ phận/đơn vị khác theo 

các nhiệm vụ ở mục II. 

Stt Cá nhân - bộ phận/đơn vị Nội dung 

1 Giám đốc/ Đồng Giám đốc Chương trình Báo cáo trực tiếp 

2 Các Phòng chức năng/Chương trình Phối hợp công việc, trao đổi thông tin 

3 Các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài 

ĐHQGHN 

Hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin 

IV. CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC 

Đơn vị đề xuất cách đánh giá hoặc áp dụng các tiêu chí đánh giá của Trường 

Stt Tiêu chí Đánh giá 

1 
Kết quả thực hiện các công việc giảng dạy, 

nghiên cứu 
Đánh giá của Giám đốc/Đồng Giám 

đốc Chương trình 
2 Ý thức, đóng góp xây dựng văn hóa đơn vị 

3 
Kỷ luật lao động, nội quy làm việc, công tác 

phối hợp trong Trường.  
Đánh giá của Ban Giám hiệu 

V. TIÊU CHUẨN CHUNG CÔNG VIỆC 

Stt Loại yêu cầu Tiêu chuẩn 

1 Trình độ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với Chương trình đào tạo 

2 Năng lực sư phạm 
Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng 

viên đại học, cao đẳng theo quy định.  

3 Năng lực ngoại ngữ 

1. Năng lực ngoại ngữ tiếng Anh (yêu cầu với ứng viên dự 

tuyển vào Chương trình Quản trị kinh doanh, Biến đổi khí 

hậu và phát triển, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hạ tầng, 

Công nghệ Nano, Chính sách Công): Đáp ứng ít nhất một 

trong các điều kiện sau đây: 



 

- Chứng chỉ IELTS 7.0. 

- Xác nhận kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh. 

- Hoàn thành luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh. 

2. Năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật (đối với ứng viên dự 

tuyển vào Chương trình tiếng Nhật) Đáp ứng ít nhất một 

trong các điều kiện sau đây: 

- Chứng chỉ JLPT N1 

- Xác nhận kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Nhật. 

- Hoàn thành luận án tiến sĩ bằng tiếng Nhật.  

4 Năng lực tin học 

Có trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin. 
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Kinh nghiệm, năng lực 

nghiên cứu 

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm nghiên cứu 

và giảng dạy sau khi tốt nghiệp bậc Tiến sĩ.  

- Năng lực nghiên cứu: 

+ Yêu cầu với ứng viên dự tuyển vào Chương trình Quản 

trị kinh doanh, Biến đổi khí hậu và phát triển, Kỹ thuật 

môi trường, Kỹ thuật hạ tầng, Công nghệ Nano, Chính 

sách Công: Là tác giả ít nhất 02 bài viết được đăng trên 

các tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS. 

+ Yêu cầu với ứng viên dự tuyển vào Chương trình tiếng 

Nhật: Là tác giả ít nhất 2 bài viết được đăng trên tạp chí 

quốc tế về Nhật Bản học.  

6 Thể chất/ Sức khỏe 
Có xác nhận đủ điều kiện sức khỏe làm việc của cơ quan y 

tế có thẩm quyền (xác nhận trong 6 tháng gần nhất)  

 


