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                 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  

NĂM HỌC 2020 – 2021 (đợt 2) 

 

Stt 
Ngành/Chuyên 

ngành 

Số 

lượng 

Trình 

độ 
Mô tả công việc Tiêu chuẩn vị trí 

1. Khoa Kế toán – Kiểm toán: 3 GV 

1 Kế toán 1 ThS Giảng dạy môn Kế toán tài chính quốc tế 

(Financial Accounting), Lập báo cáo tài 

chính (Financial Reporting) bằng tiếng Anh 

Ứng viên cần có kinh nghiệm trong lĩnh 

vực liên quan và tốt nghiệp từ các quốc gia 

phát triển hoặc có khả năng giảng dạy bằng 

tiếng Anh 

2 Kiểm toán 2 ThS Giảng dạy môn Kiểm toán (Audit and 

Assurance), Quản trị hiệu quả doanh nghiệp 

(Performance Management), Quản trị tài 

chính (Financial Management) bằng tiếng 

Anh 

Ứng viên cần có kinh nghiệm trong lĩnh 

vực liên quan và tốt nghiệp từ các quốc gia 

phát triển hoặc có khả năng giảng dạy bằng 

tiếng Anh 

2. Khoa Xây dựng: 2 GV 

3 Kỹ thuật xây dựng/ 

Kết cấu công trình  

1 ThS - Soạn bài giảng, giảng dạy các môn học 

trong ngành Kỹ thuật công trình xây dựng 

bậc Đại học; Ứng viên trình độ tiến sĩ có 

thể tham gia giảng dạy ở bậc Thạc sĩ; 

- Thực hiện đề tài NKCH và xuất bản bài 

báo; 

- Biên soạn học liệu; đề thi. 

- Tốt nghiệp Thạc sĩ/Tiến sĩ, ngành Kỹ 

thuật xây dựng; ưu tiên chuyên ngành phân 

tích kết cấu; 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm nghiên 

cứu hoặc giảng dạy; 

- Trung thực, khiêm tốn, chuyên nghiệp, 

không ngừng học hỏi và thân thiện. 
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Stt 
Ngành/Chuyên 

ngành 

Số 

lượng 

Trình 

độ 
Mô tả công việc Tiêu chuẩn vị trí 

4 Kiến trúc 1 ThS -Soạn bài giảng, giảng dạy các môn học 

kiến trúc, qui hoạch… trong ngành Kỹ 

thuật công trình xây dựng bậc Đại học;  

- Thực hiện đề tài NKCH và xuất bản bài 

báo; 

- Biên soạn học liệu; đề thi. 

-Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kiến trúc; 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm nghiên 

cứu hoặc giảng dạy; 

- Trung thực, khiêm tốn, chuyên nghiệp, 

không ngừng học hỏi và thân thiện. 

3. Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á: 1 GV 

5 Công tác xã hội 1 ThS Thạc sĩ: giảng dạy, kiểm huấn, nghiên 

cứu 

Tiến sĩ: giảng dạy, kiểm huấn, nghiên 

cứu 

 

Tốt nghiệp Cao học CTXH 

Tiến sĩ CTXH 

4. Khoa Công nghệ sinh học: 1 GV 

6 Môi trường, Sinh 

học môi trường / CN 

Xử lý môi trường, 

Quản lý môi trường 

 

1 ThS - Giảng dạy khoa CNSH 

- Tham gia nhóm nghiên cứu CNSH Môi 

trường, viết và tham gia đề tài 

- Tham gia giảng dạy, tư vấn các khoá đào 

tạo ngắn hạn tại Trung tâm NC và ứng 

dụng CNSH, Khoa CNSH 

- Phát triển công tác ngoại khoá cho sinh 

viên 

Những công việc khác theo phân công của 

lãnh đạo Khoa 

1. Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

- Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường/Khoa học môi trường/Công 

nghệ môi trường 

- Ưu tiên tuyển ứng viên tốt nghiệp tại các 

trường đại học uy tín nước ngoài, các 

chương trình liên kết. 

2. Kỹ năng 

- Lập kế hoạch, làm việc nhóm 

- Có khả năng nghiên cứu độc lập 

3. Kinh nghiệm 

- Ưu tiên giảng viên có kinh nghiệm làm 

việc thực tế/kinh nghiệm giảng dạy 

- Ưu tiên giảng viên có thành tích tốt trong 

nghiên cứu khoa học 
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Stt 
Ngành/Chuyên 

ngành 

Số 

lượng 

Trình 

độ 
Mô tả công việc Tiêu chuẩn vị trí 

 

5. Khoa Công nghệ thông tin: 4 GV 

7 Công nghệ thông tin 1 ThS 

- Giảng dạy các môn về ngành Công nghệ 

Thông tin: Cấu trúc dữ liệu&thuật giải, 

lập trình hướng đối tượng, Cơ sở dữ liệu 

phân tán, Khai phá dữ liệu, Các công nghệ 

lập trình hiện đại, Hệ thống thông tin địa 

lý, Thị giác máy tính, Kỹ thuật điện tử 

số,.. 

- Biên soan học liệu 

- Nghiên cứu khoa học 

- Có khả năng sư phạm 

- Có tinh thần làm việc tự giác, tích cực, 

yêu nghề 

- Có đạo đức, trung thực 

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy, làm 

việc ở các trường đại học, cơ sở giáo 

dục trong và ngoài nước. 

- Có năng lực thực hành nghề nghiệp 

- Có khả năng nghiên cứu khoa học 

8 

Hệ thống thông 

tin/Hệ thống thông 

tin quản lý 

2 ThS 

- Giảng dạy các môn về ngành Hệ thống 

thông tin/Hệ thống thông tin quản lý: Cấu 

trúc dữ liệu & thuật giải, Hệ thống thông 

tin quản lý, Phát triển hệ thống thông tin 

quản lý, Hệ thống quản lý nguồn lực 

doanh nghiệp,… 

- Biên soạn học liệu 

- Nghiên cứu khoa học 

- Có khả năng sư phạm 

- Có tinh thần làm việc tự giác, tích cực, 

yêu nghề 

- Có đạo đức, trung thực 

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy, làm 

việc ở các trường đại học, cơ sở giáo 

dục trong và ngoài nước. 

- Có năng lực thực hành nghề nghiệp 

Có khả năng nghiên cứu khoa học 
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9 Khoa học máy tính 1 ThS 

- Giảng dạy các môn về ngành Khoa học 

máy tính: Điện toán đám mây, Mạng máy 

tính nâng cao,…. 

- Biên soạn học liệu 

-Nghiên cứu khoa học 

- Có khả năng sư phạm 

- Có tinh thần làm việc tự giác, tích cực, 

yêu nghề 

- Có đạo đức, trung thực 

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy, làm 

việc ở các trường đại học, cơ sở giáo 

dục trong và ngoài nước. 

- Có năng lực thực hành nghề nghiệp 

Có khả năng nghiên cứu khoa học 

6. Khoa Ngoại ngữ: 5 GV 

10 Ngôn ngữ Nhật 4 ThS 

- Giảng dạy và nghiên cứu 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và học 

liệu 

- Tham gia công tác quản lý đào tạo, quản 

lý hoạt động khoa học 

- Hoạt động, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn 

- Tư vấn và hỗ trợ công tác sinh viên 

- Trình độ Thạc sĩ tốt nghiệp trong và 

ngoài nước các ngành Ngôn ngữ học, 

Đông Phương học, Châu á học, Văn hóa 

– Văn học Nhật… 

- Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học 

- Yêu thích tổ chức các hoạt động và sinh 

hoạt ngoại khóa cho sinh viên. 

11 Ngôn ngữ tiếng Hàn 1 ThS 

- Giảng dạy sinh viên hệ chính quy, văn 

bằng 2, liên thông hoàn chỉnh kiến thức 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và biên 

soạn học liệu 

- Tham gia công tác quản lý đào tạo, quản 

lý hoạt động khoa học 

- Hoạt động, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn 

- Tư vấn và hỗ trợ công tác sinh viên 

- Trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn 

ngữ Hàn Quốc, Châu Á học (tiếng Hàn), 

Đông Phương học (tiếng Hàn),… 

- Có Kinh nghiệm giảng dạy 

- Có khả năng nghiên cứu khoa học 
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7. Khoa Quản trị kinh doanh: 13 GV 

11 Kinh doanh quốc tế 2 Thạc sĩ 

- Giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng 

Anh;  

- Hoàn thiện học liệu các môn học 

thuộc nhóm ngành Kinh doanh quốc tế: 

hướng Thương mại quốc tế (Quản trị xuất 

nhập khẩu, Vận tải và bảo hiểm, 

Marketing quốc tế) và hướng Đầu tư quốc 

tế (Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh 

doanh quốc tế, Đầu tư quốc tế, Quản trị 

thương hiệu, Trách nhiệm xã hội với 

doanh nghiệp). 

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và 

hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. 

- Tham gia các hoạt động chuyên 

môn: họp chuyên môn, tổ chức workshop, 

talk show, field trip. 

Các nhiệm vụ khác được cấp trên giao 

- Có học vị Thạc sỹ trở lên tại nước 

ngoài. 
- Có bài báo khoa học liên quan đến 

ngành. 
- Trình độ tiếng Anh: đạt tiêu chuẩn dạy 

chương trình chất lượng cao.. 
Kỹ năng: kỹ năng giảng dạy tốt; kỹ năng 

lập kế hoạch; kỹ năng tổ chức 

12 Marketing 2 ThS 

- Giảng dạy và phát triển học liệu các môn 

học về truyền thông marketing: lập kế 

hoạch truyền thông, quảng cáo, PR, IMC. 

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và hướng 

dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. 

- Tham gia các hoạt động chuyên môn: 

họp chuyên môn, tổ chức và tham dự hội 

thảo, seminar, workshop, field trip… 

- Có học vị Thạc sỹ trở lên (ưu tiên học 

nước ngoài) 

- Có bài báo khoa học liên quan đến 

ngành marketing/truyền thông (bắt buộc 

với học vị tiến sỹ, ưu tiên đối với học vị 

thạc sỹ) 

- Trình độ tiếng Anh: đọc hiểu chuyên 

ngành, đủ khả năng viết bài báo tiếng 
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Stt 
Ngành/Chuyên 

ngành 

Số 

lượng 

Trình 

độ 
Mô tả công việc Tiêu chuẩn vị trí 

Các nhiệm vụ khác được cấp trên giao. Anh. 

Kỹ năng: kỹ năng giảng dạy tốt; kỹ năng lập 

kếhoạch; kỹ năng tổ chức… 

13 
Logistic và quản lý 

chuỗi cung ứng 
1  ThS 

- Giảng dạy và xây dựng các môn học 

thuộc nhóm ngành Logistic và quản lý 

chuỗi cung ứng. 

 

- Có học vị Thạc sĩ trở lên thuộc các 

chuyên ngành: Logistics, quản trị vận 

hành và chuỗi cung ứng. 

- Giảng viên 

14 Quản trị nhân lực 1 ThS 
- Giảng dạy các môn chuyên ngành 

và nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh 

vực Quản trị nguồn nhân lực 

- Có học vị Thạc sỹ trở lên 

- Giảng viên 

15 Truyền Thông 2 ThS 
- Giảng dạy các môn về truyền thông, 

quan hệ công chúng, báo chí 
- Giảng viên 

16 Thương mại điện tử 3 ThS 
- Giảng dạy các môn về thương mại điện 

tử, kinh doanh trực tuyến 
- Giảng viên 

17 Du lịch 2 TS, ThS 
- Giảng dạy các môn về du lịch - Có học vị Thạc sỹ trở lên 

- Giảng viên 

8. Khoa Luật: 02 GV 

18 Luật, luật kinh tế 01 ThS 

- -01 Giảng viên dạy môn Luật quốc tế, 

Luật thương mại quốc tế và một số môn 

khác. 

- Nghiên cứu khoa học (viết bài báo khoa 

học, tham gia công trình nghiên cứu khoa 

học các cấp); 

- Tốt nghiệp ThS hoặc TS, ngành Luật, luật 

quốc tế, luật kinh tế.  

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc 

thực tế hoặc kinh nghiệm giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học. 

- Có khả năng nghiên cứu tài liệu chuyên 
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Ngành/Chuyên 

ngành 

Số 

lượng 

Trình 

độ 
Mô tả công việc Tiêu chuẩn vị trí 

- Thực hiện một số công việc khác của 

Khoa Luật (biên soạn học liệu, kiểm định 

ngành đào tạo…) theo kế hoạch năm. 

 

ngành bằng tiếng nước ngoài.  

- Tác phong chuẩn mực; trung thực, khiêm 

tốn; chuyên nghiệp, sáng tạo, không ngừng 

học hỏi; thân thiện. 

- Giọng nói rõ ràng, phát âm chuẩn. 

- Giảng dạy ở tỉnh 

19 Luật, luật kinh tế 01 ThS 

- Một giảng viên giảng dạy nhóm môn 

hành chính, hiến pháp và các môn tự 

chọn thuộc nhóm ngành này 

- Nghiên cứu khoa học (viết bài báo khoa 

học, tham gia công trình nghiên cứu 

khoa học các cấp); 

- Thực hiện một số công việc khác của 

Khoa Luật (biên soạn học liệu, kiểm 

định ngành đào tạo…) theo kế hoạch 

năm. 

- Tốt nghiệp ThS, ngành Luật, luật quốc tế, 

luật kinh tế.  

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc 

thực tế hoặc kinh nghiệm giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học. 

- Có khả năng nghiên cứu tài liệu chuyên 

ngành bằng tiếng nước ngoài.  

- Tác phong chuẩn mực; trung thực, khiêm 

tốn; chuyên nghiệp, sáng tạo, không ngừng 

học hỏi; thân thiện. 

- Giọng nói rõ ràng, phát âm chuẩn. 

- giảng dạy ở tỉnh. 

Tổng cộng    31 

 


