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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 TIẾN SĨ 

NĂM HỌC 2021 – 2022  
 

Stt Ngành/Chuyên ngành 
Số 

lượng 

Trình 

độ 
Mô tả công việc Tiêu chuẩn vị trí 

Ghi 

Chú 

1. Khoa Tài chính – Ngân hàng: 1 chỉ tiêu 02;  VTVL: 31; hiện tại:26; đơn vị đề nghị:2 

1 

Giảng viên chuyên ngành 

Tài chính bảo hiểm/khoa 

học kinh tế về bảo 

hiểm 

1 Tiến sĩ 

Giảng dạy và các hoạt động có liên quan đến 

bộ môn/theo sự phân công của lãnh đạo 

Khoa. 

- Tham gia các hoạt động NCKH, biên 

soạn học liệu và các tài liệu học tập 

khác. 

- Tham gia các hoạt động sinh hoạt 

chuyên môn, các hoạt động cố vấn 

học tập/hướng dẫn khoá luận theo 

phân công. 

- Có kỹ năng xây dựng kế hoạch giảng dạy. 

- Có kinh nghiệm giảng dạy (ưu tiên) các 

môn bảo hiểm, kinh doanh bảo hiểm, định 

giá bảo hiểm. 

- Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính 

bảo hiểm/khoa học kinh tế về bảo hiểm (ưu 

tiên tốt nghiệp ở nước ngoài). 

- Có kỹ năng ngoại ngữ tương đương C1 

(miễn trừ với ứng viên có bằng tốt nghiệp Cử 

nhân/thạc sĩ tại nước ngoài). 

- Thực hiện các hoạt động theo sự phân công 

của Lãnh đạo Khoa. 

- Có kỹ năng xây dựng kế hoạch giảng dạy. 

- Có kinh nghiệm giảng dạy (ưu tiên) các môn 

Tài chính doanh nghiệp, Thuế, Phân tích báo 

cáo tài chính hoặc Mua bán và sáp nhập doanh 

nghiệp. 

- Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Bảo hiêm 

(hoặc có các chuyên ngành phụ liên quan đến 

bảo hiểm) trờ lên (ưu tiên tốt nghiệp ở nước 

ngoài và/hoặc có bằng Tiến sĩ). 

- Có kỹ năng ngoại ngữ tương đương C1 (miễn 

trừ với ứng viên có bằng tốt nghiệp Cử 

nhân/thạc sĩ tại nước ngoài). 

- Có tinh thần cầu tiến 

 

2. Khoa Kinh tế & Quản lý công:1  chỉ tiêu 06;  VTVL: 24; hiện tại:16; đơn vị đề nghị:6 
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Stt Ngành/Chuyên ngành 
Số 

lượng 

Trình 

độ 
Mô tả công việc Tiêu chuẩn vị trí 

Ghi 

Chú 

1 
Giảng viên ngành Quản lý 

Công 
1 Tiến sĩ 

• Dạy các môn thuộc chương trình cao học 

Kinh tế. 

• Dạy các môn học thuộc chương trình đại 

học Kinh tế hoặc Quản lý công. 

• Tham gia công tác quản lý bộ môn.  

• Nghiên cứu khoa học (viết bài báo khoa 

học, tham gia công trình nghiên cứu khoa 

học các cấp) và hướng dẫn sinh viên 

NCKH. 

Thực hiện một số công việc thuộc phạm vi 

chuyên môn khác của Khoa (biên soạn học 

liệu, kiểm định ngành đào tạo, hiệu chỉnh đề 

cương…) theo kế hoạch năm. 

• Tốt nghiệp TS các Trường công lập thuộc khối 

ngành Quản lý Công, Quản trị công, Chính sách 

công, Quản lý Nhà nước, hoặc các chương trình 

liên kết với nước ngoài, hoặc các cơ sở đào tạo 

tại quốc gia phát triển. 

• Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc thực tế 

hoặc kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa 

học.  

• Ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý tại các cơ 

sở giáo dục đại học ở cấp bộ môn trở lên. 

• Ưu tiên có khả năng giảng dạy tốt bằng tiếng 

Anh và có khả năng nghiên cứu khoa học. 

• Thân thiện, nhiệt tình trong công việc và có tinh 

thần hợp tác tốt.  

Sẵn sàng tham gia giảng dạy cho các lớp ở tỉnh, lớp 

cuối tuần, lớp trực tuyến.  

 

3. Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á:3 chỉ tiêu 01;  VTVL: 29; hiện tại:28; đơn vị đề nghị:2 

1 Tâm lý học 1 Tiến sĩ 

Giảng dạy, nghiên cứu và các công việc 

chuyên môn theo qui định làm việc của Trường 

Đại học Mở TP.HCM 

Thạc sĩ và Tiến sĩ đúng ngành, có kinh nghiệm làm 

việc hoặc  giảng dạy trong lĩnh vực Tâm lý học 
 

2 Xã hội học 1 Tiến sĩ 

Giảng dạy, nghiên cứu và các công việc 

chuyên môn theo qui định làm việc của Trường 

Đại học Mở TP.HCM 

Thạc sĩ và Tiến sĩ đúng ngành, có kinh nghiệm làm 

việc hoặc  giảng dạy trong lĩnh vực Xã hội học 
 

3 Việt Nam học 1 Tiến sĩ 

Giảng dạy, nghiên cứu và các công việc 

chuyên môn theo qui định làm việc của Trường 

Đại học Mở TP.HCM 

Thạc sĩ ngành gần, Tiến sĩ đúng ngành, có kinh 

nghiệm làm việc hoặc  giảng dạy trong lĩnh vực Việt 

Nam học 

 

4. Khoa Đào tạo đặc biệt: 3 chỉ tiêu 0;  VTVL: 4; hiện tại:4; đơn vị đề nghị:3 
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Stt Ngành/Chuyên ngành 
Số 

lượng 

Trình 

độ 
Mô tả công việc Tiêu chuẩn vị trí 

Ghi 

Chú 

1 

Trưởng ngành Quản trị 

kinh doanh;  

 

01 Tiến sĩ -Quản lý & điều phối ngành quản lý 

-Tham gia công tác chủ nhiệm và cố vấn học 

tập  

-Chủ trì, quản lý và hướng dẫn các đề tài 

NCKH của SV  

-Tham mưu, cố vấn về quản lý chương trình 

đào tạo 

-Rà soát và cập nhật đề cương môn học  

-Quản lý hoạt động dự giờ 

-Tư vấn chuyên môn ngành  

-Tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học với khoa chuyên môn 

-Quản lý & tham gia công tác kiểm định ngành 

đào tạo.  

- Quản lý & chủ trì các hoạt động hợp tác quốc 

tế, giao lưu sinh viên quốc tế liên quan ngành 

đang quản lý.  

 

-Tốt nghiệp tiến sĩ với ngành/chuyên ngành phù hợp 

với vị trí ngành quản lý. Ưu tiên có bằng tiến sĩ, 

thạc sĩ, đại học ở nước ngoài, đặc biệt ở các nước 

phát triển.   

-Có trình độ tiếng Anh tương đương C1 theo khung 

năng lực ngoại ngữ Châu Âu: Cử nhân Anh ngữ, 

IELTS 6.5 trở lên, học đại học trở lên toàn thời gian 

bằng tiếng Anh ở nước ngoài. 

-Có kinh nghiệm nghiên cứu. Ưu tiên ứng viên đã 

có các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc hay 

có các bài báo đăng trên tác tạp chí quốc tế ISI, 

Scopus.  

-Có kinh nghiệm giảng dạy, đặc biệt giảng các môn 

ngành và chuyên ngành bằng tiếng Anh.  

-Có các kỹ năng: sử dụng thành thạo tin học văn 

phòng; trình bày, thuyết trình tốt; khả năng làm việc 

độc lập; giao tiếp và xử lý tình huống tốt.  

-Yêu cầu khác: Năng động, chủ động, có trách 

nhiệm trong công việc; có tinh thần học hỏi, sáng 

tạo, chịu được áp lực công việc. Ưu tiên ứng viên có 

kinh nghiệm quản lý.  

 

2 Trưởng ngành Kế toán 01 Tiến sĩ 

3 Trưởng ngành Luật kinh tế 01 Tiến sĩ 

5. Khoa Công nghệ thông tin:6 chỉ tiêu 05;  VTVL: 34; hiện tại:20; đơn vị đề nghị:5 

1 

Giảng viên 

ngành Công 

nghệ thông tin 

02 Tiến sĩ 

1/ Giảng dạy các môn về ngành Công nghệ 

Thông tin: 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, 

Toán rời rạc, Trí tuệ nhân tạo 

2/ Biên soạn học liệu 

3/ Nghiên cứu khoa học 

1/ Có khả năng sư phạm 

2/ Có tinh thần làm việc tự giác, tích cực, yêu 

nghề 

3/ Có đạo đức, trung thực 

1/ Có khả năng sư phạm 

2/ Có tinh thần làm việc tự giác,tích cực, yêu 

nghề 

3/ Có đạo đức, trung thực 

4/ Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy, làm việc ở 

các trường đại học, cơ sở giáo dục trong và 

ngoài nước 

5/ Có năng lực thực hành nghề nghiệp 

6/ Có khả năng nghiên cứu khoa học 
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Stt Ngành/Chuyên ngành 
Số 

lượng 

Trình 

độ 
Mô tả công việc Tiêu chuẩn vị trí 

Ghi 

Chú 

4/ Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy, làm 

việc ở các trường đại học, cơ sở giáo dục 

trong và ngoài nước 

5/ Có năng lực thực hành nghề nghiệp 

6/ Có khả năng nghiên cứu kho 

2 

Giảng viên 

ngành Hệ thống 

thông tin (Hệ 

thống thông tin 

quản lý) 

01 Tiến sĩ 

1/ Giảng dạy các môn về ngành Hệ thống 

thông tin/ Hệ thống thông tin quản lý: Hệ 

thống thông tin quản lý, Phát triển hệ 

thống thông tin quản lý, Hệ thống quản lý 

nguồn lực doanh nghiệp 

2/ Biên soạn học liệu 

3/ Nghiên cứu khoa học 

1/ Có khả năng sư phạm 

2/ Có tinh thần làm việc tự giác,tích cực, yêu nghề 

3/ Có đạo đức, trung thực 

4/ Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy, làm việc ở các 

trường đại học, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước 

5/ Có năng lực thực hành nghề nghiệp 

6/ Có khả năng nghiên cứu khoa học 

 

3 

Giảng viên 

ngành Khoa học 

máy tính (Kỹ 

thuật máy tính, 

mạng máy tính) 

02 Tiến sĩ 

1/ Giảng dạy các môn về ngành Khoa học máy 

tính: Điện toán đám mây, Mạng máy tính, 

Mạng máy tính nâng cao, Lập trình mạng, 

Quản trị hệ cơ sở dữ liệu, Cơ sở dữ liệu nâng 

cao,Toán rời rạc, Toán cho máy học, Trí tuệ 

nhân tạo, Phân tích dữ liệu 

2/ Biên soạn học liệu 

3/ Nghiên cứu khoa học 

1/ Có khả năng sư phạm 

2/ Có tinh thần làm việc tự giác, tích cực, yêu nghề 

3/ Có đạo đức, trung thực 

4/ Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy, làm việc ở các 

trường đại học, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước 

5/ Có năng lực thực hành nghề nghiệp 

6/ Có khả năng nghiên cứu khoa học 

 

4 
Giảng viên chuyên ngành 

An Ninh mạng 
01 Tiến sĩ 

1/Giảng dạy các môn về ngành An ninh mạng: 

Lập trình mạng,An toàn hệ thống thông tin, 

Bảo mật nâng cao,Mã hóa thông tin 

2/ Biên soạn học liệu 

3/ Nghiên cứu khoa học 

/ Có khả năng sư phạm 

2/ Có tinh thần làm việc tự giác, tích cực, yêu nghề 

3/ Có đạo đức, trung thực 

4/ Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy, làm việc ở các 

trường đại học, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước 

5/ Có năng lực thực hành nghề nghiệp 

6/ Có khả năng nghiên cứu khoa học 

 

6. Khoa Ngoại ngữ: 6 chỉ tiêu 03;  VTVL: 66; hiện tại:61; đơn vị đề nghị:6 
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Stt Ngành/Chuyên ngành 
Số 

lượng 

Trình 

độ 
Mô tả công việc Tiêu chuẩn vị trí 

Ghi 

Chú 

1  Ngôn ngữ Anh 3 Tiến sĩ 

 - Giảng dạy sinh viên hệ chính quy, văn bằng 

2, liên thông hoàn chỉnh kiến thức, trực tuyến 

và từ xa 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và biên soạn 

học liệu 

- Tham gia công tác quản lí đào tạo, quản lí 

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 Tiến sĩ chuyên ngành Phương pháp giảng 

dạy Tiếng Anh, giáo dục học tiếng Anh, ngôn ngữ 

học ứng dụng (tiếng Anh), ưu tiên tốt nghiệp từ các 

nước Anh, Mỹ, Canada, Úc 

- Có kinh nghiệm giảng dạy 

- - Có khả năng Nghiên cứu khoa học 

 

2  Ngôn ngữ Nhật 2 Tiến sĩ 

- Giảng dạy và nghiên cứu 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và học liệu 

- Tham gia công tác quản lí hoạt động đào tạo, 

khoa học 

- Hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

chuyên môn 

- Tư vấn và hỗ trợ công tác sinh viên 

-   

- Trình độ Tiến 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. 

3  Ngôn ngữ Hàn Quốc 1 Tiến sĩ 

 - Giảng dạy sinh viên hệ chính quy, trực tuyến 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và học liệu 

- Tham gia công tác quản lí hoạt động đào tạo, 

khoa học 

- Hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

chuyên môn 

- Tư vấn và hỗ trợ công tác sinh viên 

-  

- Trình độ Tiến 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 

 

7. Khoa Quản trị kinh doanh:3  chỉ tiêu 03;  VTVL: 54; hiện tại:48; đơn vị đề nghị:3 

1 
 1 giảng viên ngành 

Logistic 
 01 Tiến sĩ 

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác sinh 

viên trong lĩnh vực Logistic 

TS ngành Logistic hoặc ngành gần, có kinh nghiệm 

làm việc hoặc kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực 

Logistic 
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Stt Ngành/Chuyên ngành 
Số 

lượng 

Trình 

độ 
Mô tả công việc Tiêu chuẩn vị trí 

Ghi 

Chú 

2  1 giảng viên ngành du lịch  01 Tiến sĩ 
Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác sinh 

viên trong lĩnh vực du lịch  

TS ngành du lịch hoặc ngành gần, có kinh nghiệm 

làm việc hoặc kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh 

vực du lịch 

3 
 1 giảng viên ngành nhân 

sự 
 01 Tiến sĩ 

 Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác sinh 

viên trong lĩnh vực nhân sự 

TS ngành nhân sự hoặc ngành gần, có kinh nghiệm 

làm việc hoặc kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực 

nhân sự 

8. Khoa Luật: 2chỉ tiêu 02;  VTVL: 37; hiện tại:32; đơn vị đề nghị:3 

1 Giảng viên   01 Tiến sĩ 

• Dạy các môn thuộc chương trình cao học 

Luật kinh tế. 

• 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 TS, ngành Luật dân sự, Luật kinh tế, 

luật quốc tế, luật thương mại quốc 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 

 

 

2 Giảng viên 01 Tiến sĩ 

•  Dạy các môn thuộc chương trình cao học 

Luật kinh tế. 

• 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 TS, ngành Luật dân sự, Luật kinh tế, 

luật quốc tế, luật thương mại quốc 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. 
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Stt Ngành/Chuyên ngành 
Số 

lượng 

Trình 

độ 
Mô tả công việc Tiêu chuẩn vị trí 

Ghi 

Chú 

• giảng dạy ở tỉnh 

 

9. Khoa Xây dựng :1 

 

1 Kiến trúc 01 Tiến sĩ 

- Giảng dạy bậc đại học  

- Tham gia xây dựng CTĐT ngành Kiến trúc 

- Biên soạn học liệu 

- NCKH 

- Các hoạt động khác với vai là giảng viên: 

chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, đối ngoại… 

- Có bằng TS chuyên ngành Kiến trúc 

- Có kinh nghiệm giảng dạy và NCKH được ưu 

tiên 

 

Tổng cộng    24 

 


