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Q Y  Ị   

Về  iêu chuẩn giảng viên trường  ại học  ư phạm  ỹ thuật TP. HCM 

            Kính gửi: Các đơn vị 

Các căn cứ: Luật giáo dục Đại học, Điều lệ Trường Đại học (Ban hành kèm theo 

quyết định số 58/2010 ngày 22/9/2010), Quy định về chế độ làm việc của giảng viên 

(Ban hành kèm theo quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008) và 

Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BNBGDĐT ngày 06/6/2011 của Bộ Nội vụ - Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối 

với giảng viên. 

Căn cứ tình hình thực tế của đội ngũ giảng viên và nhằm phát triển Nhà trường 

bền vững; Nhà trường ban hành “Quy định về tiêu chuẩn giảng viên của  rường 

 ại học  ư phạm  ỹ thuật  hành phố  ồ  hí  inh” với các nội dung sau: 

1.  iêu chuẩn, nhiệm vụ của giảng viên 

1.1. Chức trách: Là viên chức chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học ở bậc đại học, cao đẳng và sau đại học thuộc chuyên ngành đào tạo 

của trường; 

1.2. Nhiệm vụ cụ thể của giảng viên được quy định tại Chương 2 – Quy định về chế 

độ làm việc của giảng viên ban hành kèm theo quyết định số 64/2008/QĐ-

BGDĐT về chế độ làm việc của giảng viên đã được quy định cụ thể theo quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường 

1.3. Hiểu biết 

- Hiểu và vận dụng đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 

luật Nhà nước và các quy định của ngành trong công tác giáo dục và đào tạo đại 

học; 

- Nắm vững kiến thức khoa học, công nghệ và kỹ năng (cả về lý thuyết và thực 

hành) môn học, học phần được phân công giảng dạy; 



- Nắm được mục tiêu, kế hoạch, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành 

đào tạo; quy chế giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của trường; 

- Hiểu biết và có khả năng vận dụng những vấn đề cơ bản của lý luận dạy học ở 

bậc đại học để nâng cao chất lượng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

1.4. Yêu cầu về trình độ 

- Có bằng thạc sĩ trở lên đối với giảng viên giảng dạy các môn lý thuyết của 

chương trình đào tạo đại học; có bằng tiến sĩ đối với giảng viên giảng dạy và 

hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án trong các chương trình đào tạo thạc sĩ, 

tiến sĩ. 

(Riêng giảng viên dạy thực hành: Có bằng đại học trở lên phù hợp với chuyên 

môn, chuyên ngành giảng dạy ở bậc đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp)  

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng Triết học Sau đại học; 

- Có chứng chỉ lý luận dạy đại học; 

- Có trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc trung cấp lý luận chính 

trị và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo quy định; 

- Về  goại ngữ:  

+ Đối với giảng viên tuyển dụng về trường từ ngày 01/7/2003 trở lại đây: Có 

chứng chỉ ngoại ngữ: TOEFL 500 hoặc TOEIC: 600 trở lên (trừ những người 

có bằng 2 là đại học chuyên ngành Anh văn) hoặc tương đương của 1 trong 4 

ngoại ngữ chính (Pháp, Nga, Đức, Trung); những giảng viên tuyển dụng về 

trường từ tháng 6/2003 trở về trước: Có chứng chỉ B Ngoại ngữ trở lên; 

+ Đối với giảng viên ngoại ngữ thì phải có chứng chỉ TOEFL 600 điểm trở lên 

đối với môn Anh văn và chứng chỉ B đối với một ngoại ngữ khác; 

+ Đối với giảng viên dạy thực hành tuyển dụng về trường từ ngày 01/7/2003 trở 

lại đây: Có chứng chỉ ngoại ngữ: TOEFL 450 hoặc TOEIC: 550 trở lên (trừ 

những người có bằng 2 là đại học chuyên ngành Anh văn) hoặc tương đương 

của 1 trong 4 ngoại ngữ chính (Pháp, Nga, Đức, Trung), những trường hợp 

tuyển dụng từ tháng 6/2003 trở về trước có chứng chỉ B Ngoại ngữ trở lên. 



- Về  in học: Có trình độ B trở lên  

- Sức khỏe: Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. 

Quy định này được áp dụng từ năm học 2013 – 2014, các quy định trái với văn 

bản này sẽ được bãi bỏ./. 

Nơi nhận:                                                                               P.   Ệ     Ở     

- Như trên; 

- BGH (Để biết);  

- Đăng Website nội bộ;      (Đã ký) 

- Lưu HC-TH, 45B. 

                                                                                            .  .  ỗ Văn Dũng 

 

 


