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1. Vị trí tuyển dụng: Giảng viên 
• Nơi làm việc: Bộ môn Toán ứng dụng, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học 

Bách Khoa – ĐHQG-HCM, 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10, TPHCM. 
2. Mô tả công việc:  

• Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng Toán ứng dụng. 
• Giảng dạy các môn Toán ở bậc đại học và sau đại học theo yêu cầu của đơn vị. 
• Tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo theo yêu cầu của đơn vị 
• Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của đơn vị. 

3. Yêu cầu tuyển dụng: 
• Có học vị tiến sĩ theo hướng: Thống kê, Khoa học dữ liệu, Mô hình hoá mô phỏng.  
• Có năng lực nghiên cứu, có kinh nghiệm giảng dạy và có nguyện vọng công tác lâu 

dài tại đơn vị. 
4. Hồ sơ dự tuyển:  

- Hồ sơ xin việc bao gồm (có thể gởi trực tiếp tại văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng B4-
104 hoặc gởi đến email: dungnt@hcmut.edu.vn): 
• CV chi tiết (có hình, gởi kèm bảng điểm) 
• 01 bài thảo luận ngắn nêu rõ quan điểm giáo dục, định hướng phát triển chuyên môn, 

và khả năng đóng góp cho đơn vị. Tiếng Anh hay tiếng Việt đều được. 
• 02 thư giới thiệu (01 thư từ người quản lý/ thầy cô hướng dẫn gần nhất). 

- Ngoài ra, hồ sơ xin việc cũng cần có (có thể bổ sung sau): 
• Lý lịch khoa học (nếu có). 
• Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 6 tháng, có xác nhận của địa phương). 
• Bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu (có sao y). 
• Bản sao văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (từ bậc đại học và có sao y). 
• Giấy khám sức khoẻ không quá 6 tháng. 

- Lưu ý: Bìa hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ ứng tuyển vị trí giảng viên, Bộ môn Toán ứng dụng” (nếu 
nộp trực tiếp tại văn phòng bộ môn). Các hồ sơ dự tuyển đủ điều kiện sẽ được liên hệ 
phỏng vấn. Không trả lại hồ sơ. 

- Ứng viên có thể tìm hiểu thêm về bộ môn Toán Ứng Dụng tại trang web 
http://www.fas.hcmut.edu.vn/ hoặc liên hệ trưởng bộ môn (Nguyễn Tiến Dũng, Email: 
dungnt@hcmut.edu.vn). 

5. Nơi nộp hồ sơ:  
- Các ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển tại văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng (B4-104) 

hoặc gởi đến email dungnt@hcmut.edu.vn.  
- Hạn cuối nộp hồ sơ: Đến khi đủ nhu cầu nhân sự. 

 
Trân trọng.  


