ỦY BAN NHÂN TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

1

2

Giảng viên
Hóa học

Giảng viên
Kinh tế

3

Công nghệ Thực phẩm
và Đồ uống
Công nghệ Thực phẩm
Lý thuyết hóa và hóa lý
Hóa hữu cơ

Kinh tế Nông nghiệp
Kinh tế phát triển
Kế toán

5

6

Công việc cụ thể hoặc đầu ra (sản
phẩm) của mỗi nhiệm vụ chính

7

8

9

1. Giảng dạy: giảng dạy môn bộ Hóa học. Bao gồm:
Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập,
thảo luận, thí nghiệm, thực hành và chấm bài
2. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài
NCKH; Viết và tham gia các báo cáo khoa học tại
các hội nghị, hội thảo khoa học
Giảng
viên

Giảng
viên

05

03

1.
50
2.
28

3.Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,
quản lý phòng thực hành…

9

Học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công
của Hiệu trưởng, Trưởng khoa, trưởng bộ môn
1. Giảng dạy: giảng dạy bộ môn Kinh tế. Bao gồm:
Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập,
thảo luận, thực hành và chấm bài
2. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài
NCKH; Viết và tham gia các báo cáo khoa học tại
các hội nghị, hội thảo khoa học
3.Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,
quản lý phòng thực hành…

Số lượng đầu ra (sản
phẩm) trung bình/năm
của mỗi nhiệm vụ chính

4

Nhiệm vụ chính của VTVL

Tỷ trọng thời gian thực
hiện nhiệm vụ chính
trung bình trong
năm(%)

2

Tên phòng
ban thực
hiện VTVL

Số lượng cần tuyển

1

Tên chuyên ngành đào
tạo cần tuyển

Khoa Khoa học Tự nhiên

Tên vị trí việc
làm

Khoa Kinh tế

T
T

Ngạch công chức tối
thiểu đáp ứng VTVL

(Kèm theo Công văn số 474/ĐHPY ngày 01/9/2017 của Trường Đại học Phú Yên)

Tổng số giờ giảng thực
hiện trong năm học
Giáo án lên lớp

270
100

Đề tài NCKH hoặc báo cáo
khoa học trong năm

1

1. Sổ họp lớp
2. Sổ tay cố vấn học tập
3. Danh sách sinh viên phụ
trách cố vấn
Tham gia các đợt học tập
chuyên môn
Tham gia hội thảo khoa học

5

Bảng phân công nhiệm vụ

50

1. Tổng số giờ giảng thực hiện
trong năm học
2. Giáo án lên lớp

1
60 -80

270
100

28

Đề tài NCKH hoặc báo cáo
khoa học trong năm

1

9

1. Sổ họp lớp
2. Sổ tay cố vấn học tập
3. Danh sách sinh viên phụ
trách cố vấn

1
60 -80

1

5

Giảng viên
tiếng Anh

Giảng viên
Tin học

Văn học Việt Nam

Ngôn ngữ Anh
Phương pháp giảng dạy
tiếng Anh

Hệ thống thông tin
quản lý

Khoa Ngoại ngữ

4

Giảng viên
Văn học

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

3

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công
của Hiệu trưởng, Trưởng khoa, trưởng bộ môn
1. Giảng dạy: giảng dạy bộ Văn học. Bao gồm:
Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập,
thảo luận, thực hành và chấm bài
2. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài
NCKH; Viết và tham gia các báo cáo khoa học tại
các hội nghị, hội thảo khoa học
Giảng
viên

03

Giảng
viên

02

Tham gia các đợt học tập
chuyên môn
Tham gia hội thảo khoa học

5

Bảng phân công nhiệm vụ

50

1. Tổng số giờ giảng thực hiện
trong năm học
2. Giáo án lên lớp

28

3.Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,
quản lý phòng thực hành…

9

Học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công
của Hiệu trưởng, Trưởng khoa, trưởng bộ môn
1. Giảng dạy: giảng dạy môn tiếng Anh. Bao gồm:
Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập,
thảo luận, thực hành và chấm bài
2. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài
NCKH; Viết và tham gia các báo cáo khoa học tại
các hội nghị, hội thảo khoa học
Giảng
viên

7

100

Đề tài NCKH hoặc báo cáo
khoa học trong năm

1

1. Sổ họp lớp
2. Sổ tay cố vấn học tập
3. Danh sách sinh viên phụ
trách cố vấn
Tham gia các đợt học tập
chuyên môn
Tham gia hội thảo khoa học

1
60 -80

5

Bảng phân công nhiệm vụ

50

1. Tổng số giờ giảng thực hiện 270
trong năm học
2. Giáo án lên lớp
100

28

Đề tài NCKH hoặc báo cáo
khoa học trong năm

3.Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,
quản lý phòng thực hành…

9

Học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công
của Hiệu trưởng, Trưởng khoa, trưởng bộ môn
1. Giảng dạy: giảng dạy bộ môn Tin học. Bao gồm:
Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập,
thảo luận, thực hành và chấm bài
2. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài
NCKH; Viết và tham gia các báo cáo khoa học tại
các hội nghị, hội thảo khoa học

270

1. Sổ họp lớp
2. Sổ tay cố vấn học tập
3. Danh sách sinh viên phụ
trách cố vấn
Tham gia các đợt học tập
chuyên môn
Tham gia hội thảo khoa học

5

Bảng phân công nhiệm vụ

50

1. Tổng số giờ giảng thực hiện
trong năm học
2. Giáo án lên lớp

28

01
3.Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,
quản lý phòng thực hành…

9

Học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

7

1

1
60 -80

270
100

Đề tài NCKH hoặc báo cáo
khoa học trong năm

1

1. Sổ họp lớp
2. Sổ tay cố vấn học tập
3. Danh sách sinh viên phụ
trách cố vấn
Tham gia các đợt học tập
chuyên môn

1
60 -80

2

8

Giảng viên
Tâm lý –
Giáo dục học

Giảng viên
Toán học

Quản lý môi trường

Tâm lý học
Giáo dục học

Đại số & Lý thuyết số
Toán giải tích
Toán học

Khoa Tâm lý giáo dục

7

Giảng viên
Sinh – Môi
trường

Khoa Khoa học Tự nhiên

6

Khoa Khoa học tự nhiên

Tham gia hội thảo khoa học
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công
của Hiệu trưởng, Trưởng khoa, trưởng bộ môn
1. Giảng dạy: giảng dạy bộ môn Sinh - Môi trường.
Bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn
bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành và chấm
bài
2. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài
NCKH; Viết và tham gia các báo cáo khoa học tại
các hội nghị, hội thảo khoa học
Giảng
viên

01

Giảng
viên

03

05

Bảng phân công nhiệm vụ

50

1. Tổng số giờ giảng thực hiện
trong năm học
2. Giáo án lên lớp

28

3.Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,
quản lý phòng thực hành…

9

Học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công
của Hiệu trưởng, Trưởng khoa, trưởng bộ môn
1. Giảng dạy: giảng dạy bộ môn Tâm lý - Giáo dục
học. Bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng
dẫn bài tập, thảo luận, thực hành và chấm bài
2. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài
NCKH; Viết và tham gia các báo cáo khoa học tại
các hội nghị, hội thảo khoa học
Giảng
viên

5

50

1. Tổng số giờ giảng thực hiện
trong năm học
2. Giáo án lên lớp

9

Học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công
của Hiệu trưởng, trưởng bộ môn
1. Giảng dạy: giảng dạy môn bộ Toán học. Bao
gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài
tập, thảo luận, thực hành và chấm bài
2. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài
NCKH; Viết và tham gia các báo cáo khoa học tại
các hội nghị, hội thảo khoa học

50

1. Tổng số giờ giảng thực hiện
trong năm học
2. Giáo án lên lớp

9

Học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

7

270
100
1

1. Sổ họp lớp
2. Sổ tay cố vấn học tập
3. Danh sách sinh viên phụ
trách cố vấn
Tham gia các đợt học tập
chuyên môn
Tham gia hội thảo khoa học
Bảng phân công nhiệm vụ

3.Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,
quản lý phòng thực hành…

1
60 -80

Đề tài NCKH hoặc báo cáo
khoa học trong năm

5

28

1

1. Sổ họp lớp
2. Sổ tay cố vấn học tập
3. Danh sách sinh viên phụ
trách cố vấn
Tham gia các đợt học tập
chuyên môn
Tham gia hội thảo khoa học
Bảng phân công nhiệm vụ

3.Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,
quản lý phòng thực hành…

100

Đề tài NCKH hoặc báo cáo
khoa học trong năm

5

28

270

1
60 -80

270
100

Đề tài NCKH hoặc báo cáo
khoa học trong năm

1

Sổ họp lớp
Sổ tay cố vấn học tập
Danh sách sinh viên
phụ trách cố vấn
Tham gia các đợt học tập
chuyên môn
1.
2.
3.

1
60 -80

3

11

Giảng viên
Văn hóa học

Giảng viên
Du lịch

Giáo dục thể chất

Văn hóa học

Du lịch

Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

10

Giảng viên
Giáo dục
Thể chất

Khoa Khoa học Xã hội & Nhân
văn

9

Khoa Giáo dục Thể chất và giáo dục
quốc phòng

Tham gia hội thảo khoa học
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công
của Hiệu trưởng, Trưởng khoa, trưởng bộ môn
1. Giảng dạy: giảng dạy bộ môn Giáo dục Thể chất.
Bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn
bài tập, thảo luận, thực hành và chấm bài
2. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài
NCKH; Viết và tham gia các báo cáo khoa học tại
các hội nghị, hội thảo khoa học
Giảng
viên

02

Giảng
viên

01

Bảng phân công nhiệm vụ

50

1. Tổng số giờ giảng thực hiện
trong năm học
2. Giáo án lên lớp

28

3.Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,
quản lý phòng thực hành…

9

Học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công
của Hiệu trưởng, Trưởng khoa, trưởng bộ môn
1. Giảng dạy: giảng dạy bộ môn Văn hóa học. Bao
gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài
tập, thảo luận, thực hành và chấm bài
2. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài
NCKH; Viết và tham gia các báo cáo khoa học tại
các hội nghị, hội thảo khoa học
Giảng
viên

5

50

1. Tổng số giờ giảng thực hiện
trong năm học
2. Giáo án lên lớp

9

Học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công
của Hiệu trưởng, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn
1. Giảng dạy: giảng dạy môn Du lịch. Bao gồm:
Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập,
thảo luận, thực hành và chấm bài
2. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài
NCKH; Viết và tham gia các báo cáo khoa học tại
các hội nghị, hội thảo khoa học

50

1. Tổng số giờ giảng thực hiện
trong năm học
2. Giáo án lên lớp

3.Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,
quản lý phòng thực hành…

9

Học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

7

270
100
1

1. Sổ họp lớp
2. Sổ tay cố vấn học tập
3. Danh sách sinh viên phụ
trách cố vấn
Tham gia các đợt học tập
chuyên môn
Tham gia hội thảo khoa học
Bảng phân công nhiệm vụ

01

1
60 -80

Đề tài NCKH hoặc báo cáo
khoa học trong năm

5

28

1

1. Sổ họp lớp
2. Sổ tay cố vấn học tập
3. Danh sách sinh viên phụ
trách cố vấn
Tham gia các đợt học tập
chuyên môn
Tham gia hội thảo khoa học
Bảng phân công nhiệm vụ

3.Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,
quản lý phòng thực hành…

100

Đề tài NCKH hoặc báo cáo
khoa học trong năm

5

28

270

1
60 -80

270
100

Đề tài NCKH hoặc báo cáo
khoa học trong năm

1

1. Sổ họp lớp
2. Sổ tay cố vấn học tập
3. Danh sách sinh viên phụ
trách cố vấn
Tham gia các đợt học tập
chuyên môn
Tham gia hội thảo khoa học

1
60 -80

4

Giảng viên
Xã hội học

Giáo dục và Phát triển
cộng đồng

Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

12

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công
của Hiệu trưởng, Trưởng khoa, trưởng bộ môn
1. Giảng dạy: giảng dạy bộ môn Xã hội học. Bao
gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài
tập, thảo luận, thực hành và chấm bài
2. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài
NCKH; Viết và tham gia các báo cáo khoa học tại
các hội nghị, hội thảo khoa học
Giảng
viên

Tổng
số:

Người lập bảng

01

5

Bảng phân công nhiệm vụ

50

1. Tổng số giờ giảng thực hiện
trong năm học
2. Giáo án lên lớp

28

3.Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,
quản lý phòng thực hành…

9

Học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công
của Hiệu trưởng, Trưởng khoa, trưởng bộ môn

5

270
100

Đề tài NCKH hoặc báo cáo
khoa học trong năm

1

1. Sổ họp lớp
2. Sổ tay cố vấn học tập
3. Danh sách sinh viên phụ
trách cố vấn
Tham gia các đợt học tập
chuyên môn
Tham gia hội thảo khoa học

1
60 -80

Bảng phân công nhiệm vụ

28

HIỆU TRƯỞNG

5

