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THÔNG BÁO  

V/v tuyển giảng viên tiếng Đức hợp đồng  

I. Tiêu chuẩn 

1. Ứng viên dự tuyển giảng viên tốt nghiệp đại học chính quy đạt điểm GPA từ 3.0 trở lên, theo đúng 

chuyên ngành dự tuyển. Ưu tiên ứng viên có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ. 

2. Ngoài tiêu chuẩn về chuyên môn, tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển cần đáp ứng các điều 

kiện sau: 

- Về độ tuổi: Không quá 30 tuổi đối với ứng viên có bằng thạc sỹ, không quá 27 tuổi đối với 

ứng viên có bằng cử nhân. 

- Có sức khoẻ tốt, không nói ngọng, không nói lắp, không có dị tật. 

- Có năng lực sư phạm, ngoại hình phù hợp với công tác sư phạm. 

II. Hồ sơ 
1.  Đơn xin dự tuyển (tiếng Việt và Tiếng Đức) 

2.  Bản khai lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, có dán ảnh 4 x 6            

     (xác nhận trong 6 tháng gần nhất) 

3.   Bản sao các văn bằng chứng chỉ 

4.   Bản sao công chứng bảng điểm đại học, thạc sỹ 

5.   Bản sao công chứng giấy khai sinh 

6.   Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền (khám trong 6 tháng gần nhất).      

III. Hình thức thi tuyển 

Các ứng viên sẽ thi các kỹ năng: Nghe – Đọc – Viết trình độ C1 (theo Khung tham chiếu 

chung Châu Âu) và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Đức. 

IV. Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ 

V. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:  

Văn phòng Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Phương Tây – Phân Khoa Tiếng Đức 

Phòng 1 – Tầng 2 Nhà A4 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại:  04. 37549558/0977 798 676 

Email:  vpkptay@gmail.com 

Website:  http://tiengduc-ulis.edu.vn/ mục Thông báo/Thông báo tuyển dụng 

Thời gian:  Từ 02.02.2015 – 30.03.2015 

Sáng: từ 8h30 – 11h30 

Chiều: từ 14h00 – 16h30   

VI. Thời gian thi và địa điểm thi: sẽ được thông báo sau  

     

         TRƯỞNG KHOA 

         (đã ký) 

           TS. Lê Hoài Ân 

http://tiengduc-ulis.edu.vn/%20mục%20Thông

