BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Số: 3025/TB-ĐHKT-NHSU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v khóa bồi dưỡng tiếng Anh tại Đại học Massey, New Zealand
Theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại
học Massey, New Zealand thì Đại học Massey cấp 05 suất học bổng bồi dưỡng tiếng
Anh cho giảng viên UEH trong năm 2019. Trường thông báo thông tin cụ thể và
khung thời gian xét chọn ứng viên tham gia như sau:
1. Đối tượng: Giảng viên UEH.
2. Thời gian khóa bồi dưỡng: Khóa bồi dưỡng kéo dài trong 12 tuần. Ứng
viên lựa chọn tham gia Học kỳ mùa Thu (từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2019) hoặc học
kỳ mùa Xuân (từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2019).
3. Chế độ được hưởng: Trong thời gian bồi dưỡng, ứng viên trúng tuyển được
hưởng 100% thu nhập; miễn trừ định mức giờ chuẩn, định mức nghiên cứu khoa học.
UEH hỗ trợ chi phí vé máy một chiều hạng phổ thông.
4. Khung thời gian xét chọn:
 Ngày 14/01/2019: Ứng viên nộp phiếu đánh giá (đính kèm).
 Ngày 18/01/2019: Họp hội đồng xét chọn ứng viên đi đào tạo, bồi dưỡng bằng
nguồn ngân sách Nhà nước và UEH.
 Ngày 22/01/2019: Công bố kết quả xét tuyển và ứng viên trúng tuyển liên hệ
Phòng Nhân sự để thực hiện thủ tục xin visa nhập cảnh.
Đề nghị các Trưởng đơn vị phổ biến nội dung thông báo này đến viên chức
trong đơn vị biết để thực hiện.
Thông tin trao đổi (nếu có) và hồ sơ theo yêu cầu gửi về Phòng Nhân sự (Ms.
Phượng) qua  phuongnth@ueh.edu.vn -  38229272 [Ext.15] -  0382522688./Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc trường;
- Portal UEH;
- Lưu: VT, NHSU.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN ĐI BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH TẠI NƯỚC NGOÀI
Họ tên ứng viên: ........................................................................................................................
Đơn vị: ......................................................................................................................................

Đợt học:............................................................(từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2019 hoặc
từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2019).
Tiêu
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Nội dung
Viên chức chưa được đào tạo trình
độ đại học, sau đại học bằng tiếng
Anh tại nước ngoài
Chức vụ
Từ Trưởng bộ môn trở lên
Phó Trưởng bộ môn
Chức danh, học vị
Giáo sư
Phó Giáo sư
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Thâm niên công tác
Từ 10 năm trở lên
Từ 8 năm đến dưới 10 năm
Từ 6 năm đến dưới 8 năm
Từ 4 năm đến dưới 6 năm
Từ 2 năm đến dưới 4 năm
Dưới 2 năm
Trình độ ngoại ngữ theo khung
Châu Âu - CEFR
B1
B2
Nữ
Tổng

Điểm
quy định

Điểm đánh giá
Cá nhân
Hội đồng
tự đánh giá
đánh giá

25

20
20
18
20
20
18
16
14
15
15
13
11
9
7
5
15
15
13
5
100

Ghi chú: Trường hợp 2 ứng viên có tổng điểm đánh giá bằng nhau, Hội đồng xét chọn sẽ xác
định thứ tự ưu tiên bằng cách lần lượt so sánh điểm đánh giá từng tiêu chí (theo trình tự từ
tiêu chí 1 đến tiêu chí 6).

