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Giảng viên 

Giáo dục học 

1. Giảng dạy: giảng dạy bộ môn 

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 

3.Tham gia công tác chủ nhiệm 

lớp, cố vấn học tập, quản lý 

phòng thực hành… 

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 

Giảng viên 

hạng III 

V07.01.03 

01 
Khoa Tâm lý 

giáo dục 

- Tiến sĩ 

- Thạc sĩ 

 

Giáo dục học 
Cơ bản (A 

trở lên) 

Bậc 2 

(A2) 

(Trình 

độ B) 

trở lên 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm 

dành cho 

giảng viên 

đại học, cao 

đẳng 
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Giảng viên 

Tâm lý học 

1. Giảng dạy: giảng dạy bộ môn 

Tâm lý 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 

3.Tham gia công tác chủ nhiệm 

lớp, cố vấn học tập, quản lý 

phòng thực hành… 

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 

Giảng viên 

hạng III 

V07.01.03 

01 
Khoa Tâm lý 

giáo dục 

- Tiến sĩ 

- Thạc sĩ 

 

Tâm lý học 
Cơ bản (A 

trở lên) 

Bậc 2 

(A2) 

(Trình 

độ B) 

trở lên 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm 

dành cho 

giảng viên 

đại học, cao 

đẳng 
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Giảng viên 

Giáo dục mầm 

non 

 

1. Giảng dạy: giảng dạy bộ môn 

hướng dẫn thực hành mầm non. 

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… 

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 

Giảng viên 

hạng III 

V07.01.03 

01 

Khoa Giáo 

dục Tiểu học 

và Mầm non 

- Tiến sĩ 

- Thạc sĩ 
- Giáo dục mầm non  

Cơ bản (A 

trở lên) 

Bậc 2 

(A2) 

(Trình 

độ B) 

trở lên 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm 

dành cho 

giảng viên 

đại học, cao 

đẳng 
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Giảng viên 

Kinh tế  

1. Giảng dạy: giảng dạy môn Kế 

toán. 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… 

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 

Giảng viên 

hạng III 

V07.01.03 

01 Khoa Kinh tế 

- Tiến sĩ 

- Thạc sĩ 

 

Kế toán  
Cơ bản (A 

trở lên) 

Bậc 2 

(A2) 

(Trình 

độ B) 

trở lên 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm 

dành cho 

giảng viên 

đại học, cao 

đẳng 
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Giảng viên 

Ngữ văn 

1. Giảng dạy: giảng dạy môn Văn 

học Việt Nam và Ngôn ngữ 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 

3.Tham gia công tác chủ nhiệm 

lớp, cố vấn học tập, quản lý 

phòng thực hành… 

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 

Giảng viên 

hạng III 

V07.01.03 

02 

- Khoa Khoa 

học Xã hội & 

Nhân văn  

 

- Tiến sĩ 

- Thạc sĩ 

- Văn học Việt Nam 

(01) 

- Ngôn ngữ học (01) 

Cơ bản (A 

trở lên) 

Bậc 2 

(A2) 

(Trình 

độ B) 

trở lên 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm 

dành cho 

giảng viên 

đại học, cao 

đẳng 
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Giảng viên 

Du lịch 

 

1. Giảng dạy: giảng dạy bộ 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 

3.Tham gia công tác chủ nhiệm 

lớp, cố vấn học tập, quản lý 

phòng thực hành… 

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 

Giảng viên 

hạng III 

V07.01.03 

01 

Khoa Khoa 

học Xã hội & 

Nhân văn 

- Tiến sĩ 

- Thạc sĩ 

Du lịch 

 

Cơ bản (A 

trở lên) 

Bậc 2 

(A2) 

(Trình 

độ B) 

trở lên 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm 

dành cho 

giảng viên 

đại học, cao 

đẳng 
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Giảng viên 

Tiếng Anh 

 

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 

3.Tham gia công tác chủ nhiệm 

lớp, cố vấn học tập, quản lý 

phòng thực hành… 

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 

Giảng viên 

hạng III 

V07.01.03 

02 
Khoa Ngoại 

ngữ 

- Tiến sĩ 

- Thạc sĩ 

- Phương pháp dạy 

học tiếng Anh (01 

người) 

- Ngôn ngữ Anh (01 

người) 

 

Cơ bản (A 

trở lên) 

Bậc 2 

(A2) 

(Trình 

độ B) 

trở lên 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm 

dành cho 

giảng viên 

đại học, cao 

đẳng 
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Giảng viên 

Sinh học 

1. Giảng dạy: giảng dạy bộ môn 

Sinh 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 

3.Tham gia công tác chủ nhiệm 

lớp, cố vấn học tập, quản lý 

phòng thực hành… 

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 

Giảng viên 

hạng III 

V07.01.03 

01 
Khoa Khoa 

học Tự nhiên 

- Tiến sĩ 

- Thạc sĩ 

Công nghệ sinh học 

 

Cơ bản (A 

trở lên) 

Bậc 2 

(A2) 

(Trình 

độ B) 

trở lên 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm 

dành cho 

giảng viên 

đại học, cao 

đẳng 

 

9 
Giảng viên 

Vật lý 

1. Giảng dạy: giảng dạy bộ môn 

Vật lý. 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… 

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 

Giảng viên 

hạng III 

V07.01.03 

01 
Khoa Khoa 

học Tự nhiên 
- Tiến sĩ 

- Kỹ thuật Vật liệu 

Polymer 

Cơ bản (A 

trở lên) 

Bậc 2 

(A2) 

(Trình 

độ B) 

trở lên 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm 

dành cho 

giảng viên 

đại học, cao 

đẳng 
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