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STT
Bộ 

môn

Số 

lượng 

cần 

tuyển

Học phần hoặc 

công việc tuyển dụng

(số tín chỉ)

Yêu cầu trình độ, chuyên ngành đào 

tạo, ngoại ngữ, năng khiếu (nếu có), 

Cơ sở đào tạo…

Ghi chú

1

- Mô phôi (1,5/0,5);

- Quyền và tập tính học động 

vật (2/0);

- Xây dựng và quản lý dự án 

(2/0).

1

- Dinh dưỡng động vật 

(1,5/0,5);

- Thức ăn và cây thức ăn gia 

súc (2,5/0,5);

- Kỹ thuật bảo quản thức ăn 

chăn nuôi (2/0).

1

 - Lập trình di động;

 - Lập trình ứng dụng mã 

nguồn mở;

- Lập trình Windows.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

CNTT hoặc Công nghệ Phần mềm loại 

khá trở lên.

1

- Lập trình nhúng;

- Lập trình điều khiển;

- Lập trình Python.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

CNTT hoặc Kỹ thuật máy tính, Công 

nghệ Kĩ thuật Máy tính loại khá trở lên.

1

Mở ngành 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành

1
Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

2
Mở ngành Luật 

Kinh tế
3

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Luật 

kinh tế hoặc các chuyên ngành khác 

thuộc khối ngành Luật (có bằng tốt 

nghiệp đại học chính quy loại Khá trở 

lên).

1

TT Hồ Chí Minh - 

Đường lối cách 

mạng của ĐCSVN

1
Lịch sử Đảng CS Việt Nam 

(2TC)

Tốt nghiệp Thạc sỹ Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam.

2

Nguyên lý cơ bản 

của  chủ nghĩa Mác-

Lênin 

1
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(2TC)

Tốt nghiệp Cử nhân chủ nghĩa xã hội 

khoa học loại khá trở lên.

PHỤ LỤC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TUYỂN DỤNG NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số: 1570/TB-ĐHTN ngày 22 tháng 7 năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên

A. VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG: GIẢNG VIÊN (46 CHỈ TIÊU)

I. CHĂN NUÔI THÚ Y (02 CHỈ TIÊU)

1 Sinh học vật nuôi

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: 

Chăn nuôi, Thú y, Chăn nuôi thú y từ 

loại khá trở lên.  

II. KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ (02 CHỈ TIÊU)

1
Công nghệ 

thông tin

III. KHOA KINH TẾ (04 CHỈ TIÊU)

IV. LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (02 CHỈ TIÊU)
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1
Tiếng Anh 

chuyên ngành
1

2
Phương pháp giảng 

dạy
1

1
Công nghệ thực 

phẩm
1

- Quá trình và Thiết bị truyền 

nhiệt trong CNTP (2/0);

- Quá trình và TB truyền 

khối trong CNTP (2/0);

- Quá trình và thiết bị cơ học 

trong CNTP (2/0).

Tốt nghiệp Tiến sỹ ngành Công nghệ 

thực phẩm/Công nghệ sau thu hoạch.

2
Khoa học Đất và 

Cây trồng

Nông nghiệp Công nghệ cao 

(1,5/0,5)

3 Sinh học thực vật Giống cây trồng (1.5/0.5)

1 Ngôn ngữ 1 Phong cách học tiếng Việt 
Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn 

ngữ hoặc Ngữ văn                                         

1 PPDH Toán tiểu học

1
Phương pháp dạy học Tiếng 

Việt tiểu học

3 GD mầm non 1

Phương pháp cho trẻ làm 

quen chữ viết, rèn luyện 

NVSP TX; Kể chuyện cho trẻ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành GD 

Mầm non, loại Giỏi trở lên hoặc Thạc 

sĩ đúng chuyên ngành GD Mầm non.

1 LCK Nội 2 1 Thần Kinh
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên hoặc tốt nghệp thạc sĩ

1 SLB (3/1)
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên hoặc tốt nghệp thạc sĩ

1 Sinh lý 
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

3 Nhi 1 Nhi 1
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên hoặc tốt nghệp thạc sĩ

4 Nội 3 Nội cơ sở 
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

5 Sản 1 Phụ sản 1
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

6 Xét nghiệm 1 Kí sinh trùng 1
Tốt nghiệp Cử nhân xét nghiệm loại 

khá trở lên hoặc Thạc sĩ

V. KHOA NGOẠI NGỮ (02 CHỈ TIÊU)

TATQ 1,2,3,4

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư 

phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh 

loại Khá trở lên.

- Có Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 5 theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt 

Nam hoặc tương đương trở lên.

VI. KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP (02 CHỈ TIÊU)

1
Tốt nghiệp Tiến sỹ ngành Khoa học 

cây trồng/ Bảo vệ thực vật/Nông học.

VII. KHOA SƯ PHẠM (04 CHỈ TIÊU)

2 GD Tiểu học

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành GD 

Tiểu học, loại Giỏi trở lên hoặc Thạc 

sĩ đúng chuyên ngành GD Tiểu học.

VIII. KHOA Y DƯỢC (27 CHỈ TIÊU)

2 Chức năng



3

Dịch tễ học 
Tốt nghiệp BS Y học dự phòng; Bác sĩ 

đa khoa (hệ 6 năm) loại khá trở lên

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học sức khỏe

Tốt nghiệp Cử nhân Y tế công cộng 

hoặc bác sĩ y học dự phòng, Bác sỹ đa 

khoa (hệ 6 năm) loại khá trở lên

1 Kinh tế và chính sách y tế

Tốt nghiệp Bác sĩ Y học dự phòng; 

Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) loại khá trở 

lên

1
Dị ứng (1/1) Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

1 Tâm thần (1/1)
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

1 Da liễu (1/1)
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

1 Truyền Nhiễm 1, 2
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

1 Lao
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

1 Ngoại cơ sở 
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

1 Ngoại Ung thư đại cương
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

1

Giải phẫu;

Giải phẫu 1;

Giải phẫu 2.

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

1 Chẩn đoán hình ảnh

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

và có định hướng chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

11 Y học cổ truyền 1 YHCT (2/0)
Tốt nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền loại 

khá trở lên

12 Vi ký sinh 1 Vi sinh  (2/1)
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên hoặc tốt nghiệp thạc sĩ

13 Tai mũi họng 1 Tai mũi họng Tốt nghiệp Thạc sĩ Tai mũi họng

14 Điều dưỡng 1 Điều dưỡng
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

15 Huấn luyện Kỹ năng 1 Phẫu thuật thực hành
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

16 Răng Hàm Mặt 1 Răng Hàm Mặt
Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt (hệ 6 

năm) loại khá trở lên

17 Hình thái II 1 Giải phẫu bệnh
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) 

loại khá trở lên

1 Hóa Phân tích  1

Công nghệ sinh học các hợp 

chất tự nhiên có hoạt tính 

sinh học (1,5/0,5)

- Tốt nghiệp Tiến Sĩ chuyên ngành 

Hóa phân tích (nghiên cứu chuyên sâu 

về hóa học các hợp chất tự nhiên). 

- Có Kĩ năng và kinh nghiệm sử dụng 

các thiệt bị sắc kí trong phân tích và 

tinh sạch các hợp chất tự nhiên.

7 Y tế công cộng

1

IX. VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG (01 CHỈ TIÊU)

8
Liên chuyên khoa 

hệ Nội 1

9 Ngoại

10 Hình thái I
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1 Hình thái I 1

Giải phẫu;

Giải phẫu 1;

Giải phẫu 2.

Tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng; Cao 

đẳng y tế loại khá trở lên.

2 Điều dưỡng 1

- Điều dưỡng cơ bản 1,2;

- Điều dưỡng cơ bản/ lớp xét 

nghiệm;

- Điều dưỡng cơ bản/ y khoa.

Tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng; Cao 

đẳng kỹ thuật y tế loại khá trở lên.

Ghi chú: 

Tổng cộng tuyển dụng: 48 chỉ tiêu (trong đó vị trí giảng viên: 46 chỉ tiêu, vị trí kỹ thuật viên: 02 chỉ 

tiêu).

B. VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG: KỸ THUẬT VIÊN (02 CHỈ TIÊU)

I. KHOA Y DƯỢC (02 CHỈ TIÊU)

TS. Nguyễn Thanh Trúc


