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Nội dung của báo cáo tổng quan bao gồm các nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp dự 
thi quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV. 

Viên chức dự thi phải trình bày tóm tắt bản báo cáo tổng quan trước Hội đồng và 
trả lời phỏng vấn của giám khảo một phần hoặc một số câu hỏi về nội dung báo cáo bằng 
tiếng nước ngoài do viên chức đăng ký một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, 
Trung. 

Lưu ý: Các kết quả trình bày trong bản báo cáo tổng quan phải có tài liệu minh 
chứng cụ thể và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính xác thực của các minh chứng này. 

- Hình thức thi: Thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp. 

- Thời gian thuyết trình và phỏng vấn: 30 phút/người. 

2.4. Hồ sơ đăng ký dự thi 

Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng 
I) bao gồm: 

a) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp 
(hạng I) (theo mẫu số 1b đính kèm); 

b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo quy định có xác nhận của Trường (theo 
mẫu số 2 đính kèm); 

c) Bản nhận xét, đánh giá của Hiệu trưởng (theo mẫu số 3b đính kèm; Lãnh đạo 
đơn vị tham mưu nhận xét cho Hiệu trưởng); 

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp được cơ 
quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm: 

- Bằng tiến sĩ; 

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; 

- Các văn bằng, chứng chỉ làm căn cứ xét miễn thi bài thi ngoại ngữ, tin học theo 
quy định để Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. 

đ) Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, bài báo khoa học và 
biên soạn sách phục vụ đào tạo, hướng dẫn học viên/nghiên cứu sinh bảo vệ thành công 
luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ theo quy định có xác nhận của Phòng Quản lý khoa học - 
Hợp tác quốc tế (kèm theo bản sao các quyết định, biên bản nghiệm thu được cơ quan có 
thẩm quyền chứng thực và các sản phẩm);  

e) Quyết định Bổ nhiệm vào ngạch giảng viên chính.  

  

3. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ thi nâng thăng hạng 

Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2016, 
tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (đối với kỳ thi thăng hạng giảng viên 
chính) và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (đối với kỳ thi thăng hạng giảng viên cao 
cấp).   
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Viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi về 
Phòng Tổ chức - Hành chính (Mr. Võ Tiến Anh, 08.38229272 - ext 14, 0926.98.98.79) 
trước thứ Sáu, ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

Đề nghị các Trưởng đơn vị phổ biến nội dung thông báo này đến các viên chức 
thuộc đơn vị mình quản lý biết để thực hiện./- 

 

 




