
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:    258/TB-ĐHGTVT                         Hà Nội, ngày  14 tháng  4 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 

       

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt 

tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công 

nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; 

 Căn cứ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và cơ cấu đội ngũ giảng viên, Trường Đại học Giao thông vận tải thông 

báo về nhu cầu và điều kiện xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 như 

sau: 

I. Nhu cầu bổ nhiệm 

 - 01 phó giáo sư ngành Động lực; 

 - 06 phó giáo sư ngành Giao thông vận tải. 

II. Điều kiện đăng ký bổ nhiệm 

1. Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư và 

đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Trường.  

 2. Ứng viên đã được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh 

giáo sư, phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Trường. (Các 

cơ sở giáo dục đại học nước ngoài này đã được kiểm định và công nhận chất 

lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt 

động).  

III. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm 

1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư (Mẫu số 15 Phụ lục II 

ban hành kèm theo Quyết định 37/QĐ-TTg, ngày 31/8/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ); 

2. Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.  

3. Minh chứng được bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư ở 

cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (kèm theo bản dịch được công chứng). 

4. Xác nhận/minh chứng quá trình công tác/giảng dạy của ứng viên (đối 

với trường hợp ứng viên ngoài Trường). 

Phòng Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh 

phó giáo sư năm 2022 kể từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 29/4/2022 tại Phòng 

404 - Nhà A1, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 phố Cầu Giấy, phường 



Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội. Trong quá trình thực hiện, đề nghị 

liên hệ với bà Nguyễn Thị Bích Thúy, điện thoại: 0908240376. 

Nhà trường thông báo và kính đề nghị các nhà giáo đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn theo quy định, có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại 

Trường Đại học Giao thông vận tải, nộp hồ sơ đăng ký. 

 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị trực thuộc Trường; 

- Ban Giám hiệu; 

- Lưu: HCTH, TCCB.  
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


