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Stt Tiêu chí Mô tả 

1. Chuyên môn được đào tạo1 Thạc sĩ quản lý giáo dục 

2. Kỹ năng cần có 

- Có kiến thức chuyên môn về quản lý giáo dục 
- Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về 
quản lý giáo dục, quản lý cơ sở giáo dục 
- Nắm vững kiến thức sư phạm liên quan đến quá 
trình dạy học và giáo dục ở các cơ sở giáo dục 
- Hoạch định và tổ chức tốt và chủ động trong 
công việc 
- Có kỹ năng vận dụng kiến thức vào các hoạt 
động quản lý giáo dục;  
- Có khả năng giám sát, đánh giá kết quả hoạt 
động giáo dục và việc thực hiện các chức năng 
quản lý giáo dục; 
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu khoa học 
giáo dục;  
- Có khả năng giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Anh 
với người nước ngoài, có khả năng đọc hiểu, dịch 
và viết văn bản chuyên môn bằng tiếng Anh  
- Có khả năng viết báo cáo tổng hợp 

3. Công việc sẽ đảm trách 

- Tham gia đội đảm bảo chất lượng và phát triển 
chương trình 
- Chuyên môn hóa trong lĩnh vực kiểm định chất 
lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục và chương 
trình đào tạo 

4. Các yêu cầu khác 

- IELTS 6.5 (hoặc tương đương) trở lên 
- Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành và 
khai thác hiệu quả Internet phục vụ cho công tác 
chuyên môn 
- Giao tiếp tốt 
- Có ý thức trách nhiệm 
- Có kỹ năng làm việc nhóm 
- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo 
- Có khả năng biên soạn tài liệu, trình bày, tập 
huấn về lĩnh vực chuyên sâu liên quan 
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1 Ngành, chuyên ngành, nghề, lĩnh vực... ứng viên được đào tạo. 


