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GIITHI UTÓMT T
Qu/ Giáo dc Vi$t Nam (VEF) trân trng thông báo YÊU C=U G>I *? XU@T cho chng
trình trao  i hc thuBt ca VEF có tên gi là chng trình “Giáo s Hoa K gi ng dy ti
Vit Nam”. Ti"p theo bn gi#i thi$u tóm tJt này là nhng thông tin chi ti"t v! chng trình.
Mc tiêu
V#i s m$nh ca VEF là xây dng m)i quan h$ song phng gia Hoa K& và Vi$t Nam
thông qua trao  i giáo dc, mc tiêu ca chng trình này nhWm góp ph(n xây dng n,ng
lc v! khoa hc và công ngh$ ti Vi$t Nam, giúp các vi$n, trng i hc Z Vi$t Nam khJc
phc nhng vn ! giáo dc c th- và xây dng m)i quan h$ tích cc gia các trng i hc
Vi$t Nam c[ng nh v#i các giáo s ca các trng i hc Hoa K&.
Tiêu chun tham gia
\ng viên tham gia chng trình này phi là công dân Hoa K& và có chc danh Phó Giáo s,
Giáo s ho^c Giáo s danh d v! hu (Emeritus).
Hình thc ging dy
\ng viên phi g_i "n VEF mt ! xut v! chng trình ging dy ti mt trng i hc
Vi$t Nam trong su)t mt ho^c hai hc k&. Hình thc ging dy có th- là ging dy trc ti"p
ti trng Z Vi$t Nam ho^c có th- dy t' Hoa K& thông qua c(u truy!n hình.
Lnh vc ging dy và cp  ging dy
Lnh vc ging dy ca chng trình này là các ngành khoa hc t nhiên, toán hc, y t", k/
thuBt và công ngh$. Các môn hc ! xut có th- Z bBc i hc ho^c sau i hc.
Thi gian ging dy
Chng trình “Giáo s Hoa K& ging dy ti Vi$t Nam” c thc hi$n trong niên hc 2009
– 2010 s` bao g+m nhng hot ng ging dy bJt (u tr#c tháng 7 n,m 2009 và không
c kéo dài sau ngày 31 tháng 8 n,m 2010.
H tr tài chính
VEF s` tài tr mt khon h tr t)i a là 55.000 ô la M/ cho mi ! xut c chn. VEF
s` không h tr thêm bt k& khon nào cho trng i hc Vi$t Nam và Hoa K&. Trng i
hc Vi$t Nam mà giáo s s` tham gia ging dy có th- s` h tr mt ph(n chi phí trc ti"p và
gián ti"p liên quan và to i!u ki$n ging dy cho giáo s Hoa K&. Trng i hc ti Hoa
K& c[ng có th- h tr thêm v! tài chính ho^c bWng các hình thc khác cho giáo s Hoa K&.
Quy trình np h+ s
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*! xut cho Chng trình “Giáo s Hoa K& ging dy ti Vi$t Nam” có th- c np vào
bt k& lúc nào k- t' ngày 1 tháng 1 n,m 2009 cho t#i hn cu)i np h+ s ngày 2 tháng 3 n,m
2009. \ng viên phi s_ dung mfu n ,ng ký trc tuy"n ca VEF “*n ,ng ký tham gia
Chng trình Giáo s Hoa K& ging dy ti Vi$t Nam” trên website:
http://application.vef.gov/usfs/

HN CUI NP H S: Ngày 2 tháng 3 nm 2009
**************
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*** ***
THÔNG TIN CHI TIT
CHNG TRÌNH “GING VIÊN HOA K GING DY TI VIT NAM”
YÊU CU GI  XUT

1. Tngquan
Qu/ Giáo dc Vi$t Nam (VEF)1 c Qu)c hi Hoa K& thành lBp vào tháng 12 n,m 2000
nh mt c quan c lBp ca chính ph. Mc ích quan trng ca VEF là thúc y m)i quan
h$ song phng gia Hoa K& và Vi$t Nam thông qua các chng trình trao  i hc thuBt,
dành cho công dân Vi$t Nam c hi tham gia hc tBp sau i hc trong các lnh vc v! khoa
hc, k/ thuBt, toán hc, y dc và công ngh$ ti Hoa K& và các công dân Hoa K& sang ging
dy trong các lnh vc nêu trên ti Vi$t Nam.
Chng trình “Giáo s Hoa K gi ng dy ti Vit Nam” t c mc tiêu nêu trên khi
a các giáo s Hoa K& sang ging dy bWng ti"ng Anh các môn hc trc ti"p ti các trng
i hc Vi$t Nam ho^c ging dy t' xa thông qua c(u truy!n hình. VEF óng vai trò là ngi
t chc và là nhà tài tr cho d án này cùng v#i các trng i hc Vi$t Nam mà giáo s s`
tham gia ging dy và các trng i hc Hoa K& s` là các nhà +ng tài tr thông qua các
hot ng h tr ca h. VEF ph)i hp v#i Vi$n Hàn lâm Qu)c Gia Hoa K& xây dng d án,
xác %nh và tuy-n chn các Giáo s Hoa K& thông qua nhng ! xut ca h. \ng viên phi
g_i mt bn ! xut "n VEF thông qua n ,ng ký trc tuy"n trên website ca VEF - xin
tài tr.

2. Mctiêu
Các mc tiêu c th- ca d án:
1. *óng góp vào xây dng n,ng lc trong lnh vc khoa hc và công ngh$ ti Vi$t Nam
thông qua ging dy và các hot ng nghiên cu liên quan trong mt ho^c hai hc
k& v#i các hot ng ging dy bJt (u vào tháng 7 n,m 2009 và k"t thúc không vt
quá tháng 8 n,m 2010;
2. Giúp các trng i hc Vi$t Nam khJc phc nhng vn ! khó kh,n ã c nêu ra
trong hai báo cáo ca VEF2 bao g+m vi$c xây dng chng trình ging dy, k"t hp
v#i các c hi nghiên cu, k"t qu hc tBp (u ra ca sinh viên, ánh giá và;
3. Xây dng m)i quan h$ hp tác tích cc gia các trng i hc Hoa K& và Vi$t Nam
c[ng nh các giáo s ca hai qu)c gia v#i nhau. *i!u này s` to nên m)i quan h$ b!n
vng gia các trng i hc Hoa K& và Vi$t Nam.
1
2

VEF website: www.vef.gov
Các báo cáo này có th- xem ti website ca VEF trong mc Resources
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3. Tiêuchunvàhìnhthcgi ngdy
\ng viên cho Chng trình “Giáo s Hoa K& ging dy ti Vi$t Nam” phi là công dân Hoa
K& và có chc danh Phó Giáo s, Giáo s ho^c Giáo s danh d v! hu (Emeritus). \ng
viên phi g_i "n VEF mt bn *! xut v! chng trình ging dy ti mt trng i hc
Vi$t Nam kéo dài t' mt "n hai hc k&, s_ dng mt trong hai hình thc ging dy:
(1) ging dy trc ti"p ti trng Vi$t Nam
(2) ging dy t' Hoa K& thông qua c(u truy!n hình.
*)i v#i ng viên mu)n chn c(u truy!n hình làm phng ti$n ging dy, chúng tôi hy vng
ng viên s` b) trí "n Vi$t Nam t)i thi-u là mt tu(n vào thi gian (u và cu)i ca chng
trình ging dy. Khoá hc dy qua c(u truy!n hình phi là các khoá hc trc ti"p. Có th- s_
dng webcast hay các chng trình tng t nh K"t n)i Adobe nhWm t c mc tiêu bài
ging v#i i!u ki$n hi$u qu có c phi có tính tng tác cao và phi là các khoá hc h"t
sc s)ng ng. Các hình thc giao ti"p, di}n ra gia các bu i lên l#p trc tuy"n, có th- bWng
Skype ho^c các hình thc tng t; tuy nhiên ây không th- xem là hình thc ging bài ch
y"u. Các khoá hc s_ dng hình thc này không c thu âm tr#c và phát th ng qua
DVD hay các phng ti$n khác. *- m bo các tiêu chun k/ thuBt, ng viên phi có th
xác nhBn ca các trng i hc Hoa K& và Vi$t Nam v! các ni dung sau: (1)  kh n,ng
k"t n)i internet; (2) có s~n các phng ti$n và thi"t b% truy!n hình trc ti"p hay webcast t
cht lng cao; (3) trang b% cho mi sinh viên tt c các trang thi"t b% c(n thi"t; và (4) có s~n
nhân viên k/ thuBt h tr khi c(n thi"t.
Trong c hai hình thc ging dy nêu trên, ng viên phi chun b% tr#c chi ti"t cho vi$c
tham gia ging dy trc ti"p ti trng i hc Vi$t Nam và có th t' phía trng Vi$t Nam
m bo các i!u ki$n ging dy, các h tr tài chính c th- và hình thc thanh toán t' phía
trng i hc Vi$t Nam.
Khon h tr này có th- bao g+m cho ging dy nhóm, có thêm các giáo s Hoa K& khác.
Trong trng hp ó, ng viên vfn là ngi c tài tr chính, và nhng giáo s khác s`
c tài tr thông qua s) ti!n tài tr ca ng viên này, mà không nhBn c tài tr riêng bi$t.
Tt c các giáo s tham gia ging dy theo nhóm phi tuân theo các quy %nh trong Chng
trình Giáo s Hoa K& ging dy ti Vi$t Nam v! tiêu chun và phng thc ging dy.
*)i v#i nhng ng viên không th- liên h$ trc ti"p các trng i hc Z Vi$t Nam, VEF có
th- gi#i thi$u và cung cp các thông tin liên lc c th-. N"u ng viên có yêu c(u c h tr
tìm ki"m các trng i hc Vi$t Nam tng ng, xin nêu tóm tJt m)i quan tâm c th- v!
ngành ho^c lnh vc ging dy và liên lc v#i VEF qua %a ch email: usfs@vef.gov.

4. Cáclnhvcgi ngdy
Lnh vc ging dy trong chng trình này là v! các ngành khoa hc (t nhiên, vBt lý và môi
trng), toán hc, y dc, k/ thuBt và công ngh$ (bao g+m công ngh$ thông tin).
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Tt c các khoá hc phi bao g+m các yêu c(u nghiên cu dành cho sinh viên, các d án cá
nhân hay nhóm. \ng viên c khuy"n ngh% nên lBp danh sách các ! mc nghiên cu trong
bn *! xut, nêu bBt nhng hi-u bi"t ca mình v! trng i hc Vi$t Nam d %nh ging
dy bao g+m trình  nghiên cu ca sinh viên và thc trng các trang thi"t b% c(n thi"t c[ng
nh không gian - ti"n hành nghiên cu.
\ng viên c[ng nên nêu rõ trong bn *! cng cách thc mi khoá hc có th- thích hp v#i
chng trình ging dy hi$n ti ca trng i hc Vi$t Nam c[ng nh làm th" nào - khoá
hc trZ thành mt cách ti"p cBn sáng to )i v#i chng trình ging dy hi$n ti ca nhà
trng.

5. Ngônnggi ngdy
Ngôn ng ging dy c[ng nh thi c_ và tt c các tài li$u liên quan khác phi bWng ti"ng Anh
v#i mc ích - khuy"n khích vi$c nói và vi"t ti"ng Anh trong các lnh vc chuyên ngành.
Sinh viên và các tr ging Vi$t Nam phi có  các k/ n,ng c, vi"t, nói và nghe ti"ng Anh
- lnh hi (y  ki"n thc t' các giáo s Hoa K&.

6. Thigianchoch ngtrìnhgi ngdy
Niên hc 2009-2010 bao g+m hc k& mùa thu ca n,m 2009 và hc k& mùa xuân ca n,m
2010. Các hot ng ging dy bJt (u t' tháng 7 n,m 2009 và phi hoàn thành tr#c 31
tháng 8 n,m 2010. Giáo s có th- dy trong mt ho^c hai hc k&. N,m hc Z Vi$t Nam bJt
(u vào tháng 9 và k"t thúc vào tháng 6 v#i hai hc k& liên ti"p. Hc k& I kéo dài t' tháng 9
t#i tháng 1 và hc k& II kéo dài t' tháng 2 cho t#i tháng 6.
Giáo s ging dy trc ti"p ti trng i hc Vi$t Nam nên "n Vi$t Nam vào gia tháng 8
- dy cho hc k& mùa thu (hay hc k& I) và tham gia vào mt s) các cuc hp hành chính
v#i nhà trng tr#c khi bJt (u niên hc m#i. Tng t, n"u giáo s ch ging dy vào hc
k& mùa xuân (hay hc k& II) thì nên sJp x"p "n Vi$t Nam 2 tu(n tr#c khi hc k& bJt (u.
Trong c hai trng hp trên, giáo s nên có k" hoch Z li Vi$t Nam ít nht là mt tu(n sau
khi i-m s) ca sinh viên ã c np. *)i v#i trng hp ging dy qua c(u truy!n hình,
giáo s nên thu x"p "n Vi$t Nam ít nht là mt tu(n tr#c và sau chng trình ging dy.
Trong c hai l(n t#i Vi$t Nam này, giáo s nên k"t hp v#i vi$c ging bài trc ti"p ho^c ti"n
hành các bài ki-m tra n"u thy phù hp.
Giáo s nên thông báo bWng v,n bn cho trng i hc Vi$t Nam bi"t v! l%ch trình chính
xác bao g+m ngày "n, ngày i và l%ch trình ging dy.
*- tránh bt c mâu thufn nào liên quan t#i vi$c nhBn tài tr t' Chính ph Liên bang cho d
án này, VEF yêu c(u các giáo s không thc hi$n các công tác không liên quan t#i VEF
trong thi gian ging dy này. *i!u quan trng c(n lu ý, kinh phí ca VEF không c s_
dng vào bt c mc ích nào khác ngoài mc ích ca chng trình này.
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VEF khuy"n khích các giáo s tham gia các hot ng hay s ki$n c t chc bZi VEF ti
Vi$t Nam hay Hoa K& tr#c, trong hay sau chng trình này.

7. Cp!c"amônhc
Các môn hc ! xut có th- dành cho bt k& bBc hc nào, c i hc và sau i hc. *^c bi$t
khuy"n khích các môn hc có s_ dng phòng thí nghi$m ho^c vi"t + án kéo dài c k&, các
môn hc s_ dng cách ti"p cBn a ngành và các môn hc cùng dy v#i giáo s khác. Các d
án nghiên cu c[ng có th- là mt ph(n bJt buc trong môn hc. Các môn hc chun b%
và/ho^c yêu c(u sinh viên phi có ki"n thc n!n nht %nh tr#c khi tham gia vào môn hc
c[ng c(n phi c bàn tho rõ trong khi trao  i v#i trng i hc Vi$t Nam và phi c
xác nhBn bWng v,n bn - m bo các sinh viên  tiêu chun ,ng ký hc các môn hc
này. N"u giáo s yêu c(u các môn hc chun b% nh th-, giáo s c(n phi cung cp cho nhà
trng mt bn tóm tJt v! ni dung ca các môn hc chun b% ó.Giáo s nên gi nguyên
mc  bi ging theo tiêu chun cao nht c(n phi có nh ti các trng i hc Hoa K& vì
Chng trình Giáo s Hoa K& ging dy ti Vi$t Nam là mô hình ào to chun.

8. H#tr$tàichính
\ng viên có th- ! xut VEF h tr tài chính v#i mc t)i a là 55.000 ô la M/. Khon h
tr chính xác s` da trên ngân sách ! xut thc t", bao g+m c chi phí thuê d%ch v c(u
truy!n hình và các trang thi"t b% khác dành cho các trng Vi$t Nam. Kinh phí tài tr ca
VEF ch có th- c s_ dng cho Chng trình “Giáo s Hoa K& ging dy ti Vi$t Nam”
nh c ghi trong ! xut. VEF s` không chi tr chi phí qun lý liên quan cho trng i
hc Hoa K& và trng i hc Vi$t Nam. VEF s` thanh toán khon h tr tài chính trc ti"p
cho giáo s Hoa K& ho^c cho trng i hc ti Hoa K& do giáo s ch %nh. Cu)i khoá hc,
bt c tài li$u hay trang thi"t b% ging dy c mua t' ngu+n h tr tài chính ca chng
trình phi c trao li cho trng i hc ni giáo s tham gia ging dy ti Vi$t Nam kèm
theo biên bn xác nhBn các hi$n vBt do VEF trao t^ng nhà trng. Nh ã tho thuBn tr#c
v#i ng viên, trng i hc Vi$t Nam mà giáo s tham gia ging dy s` có th- h tr mt s)
khon chi phí trc ti"p ho^c/và gián ti"p liên quan và s` to i!u ki$n dy hc cho giáo s.
Trng i hc Hoa K& c[ng có th- s` h tr thêm tài chính trc ti"p ho^c/và các chi phí
gián ti"p liên quan d#i hình thc khác. Trách nhi$m ca ng viên là làm rõ và xác nhBn
bWng v,n bn tt c các h tr tài chính tr#c khi np h+ s.

9. Làmrõv%nhngthux&pliênquant'ihot!nggi ng
dytitr ngihcVitNam
Tr#c khi np h+ s, ng viên nên tho luBn v#i trng i hc Vi$t Nam v! tt c các thông
tin chi ti"t liên quan t#i i!u ki$n ging dy, sJp x"p ch ,n Z, và h tr tài chính. Nhng
i-m sau ây c coi là nhng thông tin h#ng dfn và không bJt buc phi tuân theo:
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1. Chu nb chom imônh c:
a. Sách và tài li$u cho sinh viên;
b. Phòng thí nghi$m, dng c thí nghi$m và dng c có th- c s_
dng bZi giáo s và sinh viên;
c. S) lng tr ging ti trng Vi$t Nam cho mi môn hc bao g+m
nhng yêu c(u do giáo s Hoa K& ! ra: trình  bWng cp t)i thi-u,
chuyên môn, tiêu chí la chn và thi gian tham gia tr ging mi
tu(n;
d. Ti"p cBn ngu+n tài li$u trc tuy"n: ngu+n tài li$u nào có s~n; ai có
th- ti"p cBn c; mc  thng xuyên, v.v…
e. H tr v! phng ti$n nghe nhìn và c(u truy!n hình
f. Thi"t b% và ti$n nghi trong l#p hc
g. Chi phí, n"u có, mà giáo s phi chi tr cho bt k& khon nào Z trên
h. S) lng sinh viên t)i a cho mi môn hc.

2. H tr hànhchính
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ti$n nghi v,n phòng làm vi$c;
Ti"p cBn và s_ dng máy tính và các thi"t b% i$n t_;
H tr k/ thuBt v! IT;
S_ dng i$n thoi ni %a và qu)c t";
S_ dng máy fax ni %a và qu)c t";
Truy cBp Internet v#i t)c  cao;
Ti"p cBn v#i h$ th)ng th vi$n, c phép mn sách và tài li$u
tham kho;
h. Có th- photo tài li$u cho các môn hc khi c(n, bao g+m tài li$u cho
sinh viên và tài li$u cho tr ging và cho ngi quan sát n"u có; và
i. Chi phí, n"u có, mà giáo s phi chi tr cho bt k& khon nào nêu
trên.
j. Ngi liên lc chính (tên, chc v%, thông tin liên lc) ti trng i
hc ti Vi$t Nam - gii quy"t các vn ! liên quan

3. H tr tàichínhtrctipchocácgiáosHoaKtphía
trngih cVitNam:
a. Vé máy bay kh h+i qu)c t";
b. Di chuy-n ni %a;
c. Thanh toán các chi phí phòng Z ho^c s_ dng nhà khách ca
trng. N"u s_ dng nhà khách ca trng, yêu c(u phòng có
trang b% i!u hoà và h$ th)ng b"p;
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d.
e.
f.
g.

10.

Thù lao ging dy3 cho mi môn hc;
Bo hi-m y t" và sc kho;
Chi phí ,n u)ng và sinh hot phí hàng ngày; và
Hình thc và thi gian thanh toán cho các khon chi phí liên
quan;

Yêuc(u)iv'igiáos 

1. Chngtrìnhgingdy
Ngoài vi$c phi t c nhng mc tiêu ging dy ã ! ra trong ! xut ca
mình, giáo s khi c la chn ging dy ti Vi$t Nam c(n phi làm nhng
công vi$c sau ây:
a. Làm vi$c ch^t ch` v#i trng i hc Vi$t Nam v! các vn ! ã c !
cBp ti hai báo cáo ca VEF, c th-, tBp trung vào vn ! xây dng
chng trình ào to, nghiên cu, k"t qu hc tBp ca sinh viên, và ánh
giá;
b. *ào to tr ging tham gia ging dy cùng v#i ng viên v#i mc tiêu
nhng tr ging này s` có kh n,ng ging dy môn hc này trong tng
lai;
c. Chun b% và a các môn hc ã dy lên website Hc li$u MZ Vi$t Nam;
và
d. Ghi nhBn và tóm tJt các hot ng, vn ! và k"t qu trong mt báo cáo
t ng k"t không quá 10 trang. Báo cáo này s` thuc sZ hu ca VEF và
phi c g_i cho VEF sau 2 tu(n k- t' ngày k"t thúc môn hc.
B)n i-m trên c[ng c(n phi c ! cBp trong h+ s np.

2.  nhhng
a. Ti Hoa K&, các giáo s c la chn s` tham d mt ngày “nh hng
cho các giáo s Hoa K” ti tr sZ chính ca VEF Z Arlington, VA vào
th Hai, ngày 22 tháng 6 nm 2009. Chng trình này s` c VEF tài
tr.
b. Ti Vi$t Nam, các giáo s s` tham d mt ngày nh hng ti V,n
phòng VEF ti Hà Ni cho t'ng cá nhân khi giáo s ó m#i "n Vi$t
Nam ho^c tBp trung v#i tt c các giáo s Hoa K& khác. Thi gian c th-,
s` do VEF thu x"p và thông báo sau. Chi phí liên quan "n ngày làm vi$c
này nWm trong kinh phí ca t'ng giáo s, bao g+m ti!n khách sn 2 êm,
ph thuc vào thi gian bi-u c th- ca ngày nh hng.

3

Mt khon thù lao (honorarium) không c xem là lng mà là khon ti!n thù lao nh th- hi$n lòng bi"t n
)i v#i óng góp ca ai ó. Mt khon thù lao không  - tr tt c các chi phí sinh hot cho các giáo s Hoa
K& ti Vi$t Nam, bao g+m các chi phí phát sinh ti Hoa K&.
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11.

Cáchot!ngchuyênmônkhác

Giáo s c la chn tham gia chng trình này s` có c hi tham gia vào mt s) hot
ng ca VEF di}n ra trong thi gian ging dy ti Vi$t Nam. Nhng hot ng này bao g+m
tham gia hi thi vn áp - tuy-n chn các nghiên cu sinh Chng trình hc b ng VEF vào
tháng 8; tham gia Chng trình %nh h#ng vào (u tháng 6 cho các nghiên cu sinh và hc
gi Vi$t Nam tr#c khi sang Hoa K&; Hi ngh% Cu sinh viên VEF - thi gian c th- s` thông
báo sau; các bu i thuy"t trình v! lnh vc nghiên cu ca giáo s ti các trng i hc Vi$t
Nam; và các hot ng hi tho, hi ngh% khác liên quan. N"u VEF mi giáo s tham gia các
hot ng nêu trên và n"u giáo s c[ng mong mu)n tham gia, VEF s` tr các chi phí (i li,
,n Z n"u c(n) liên quan n"u c(n thi"t, coi ây nh là nhng hot ng chuyên môn b xung
ti Vi$t Nam.

12.

Quytrìnhn!ph.s

*! xut cho chng trình “Giáo s Hoa K& ging dy ti Vi$t Nam” c nhBn t' ngày 1
tháng 1 n,m 2009 cho "n ngày 2 tháng 3 n,m 2009. \ng viên phi s_ dng mfu n ,ng
ký trc tuy"n ca VEF “*n ,ng ký tham gia vào Chng trình Giáo s Hoa K& ging dy
ti Vi$t Nam” trên website ca VEF ti: http://application.vef.gov/usfs/
\ng viên c(n cung cp nhng thông tin sau ây:

1. Trìnhchuyênmôn
\ng viên np mt bn tóm tJt ngJn gn v! kinh nghi$m chuyên môn tr#c ó có liên quan
t#i chng trình này bao g+m c kinh nghi$m v!:
a. Giáo dc qu)c t", bao g+m s)ng và/ho^c làm vi$c ngoài Hoa K&;
b. Các hot ng ging dy/nghiên cu/công tác liên quan t#i Vi$t Nam;
c. Xây dng chng trình ging dy và ánh giá k"t qu hc tBp ca sinh viên;
và
d. Phát tri-n và t vn/c) vn i ng[ giáo s.
\ng viên c[ng c(n phi np lý l%ch (CV) v#i các thông tin chi ti"t v! thành tích ging dy.

2. Hìnhthcgingdy
\ng viên ghi rõ hình thc ging dy s` c áp dng, mt là ging dy trc ti"p ho^c thông
qua c(u truy!n hình.
*- m bo các tiêu chun k/ thuBt, ng viên phi có th xác nhBn ca các trng i hc
Hoa K& và Vi$t Nam v! các nôi dung sau:
a. * kh n,ng k"t n)i internet
b. Có s~n các phng ti$n truy!n hình trc ti"p hay webcast và các trang thi"t
b% khác t cht lng cao
c. Trang b% cho mi sinh viên tt c các trang thi"t b% c(n thi"t
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d. Có s~n nhân viên k/ thuBt h tr khi c(n thi"t.

3. Trngih cVitNam
\ng viên ghi rõ tên trng i hc Vi$t Nam s` tham gia ging dy bao g+m %a ch, c thc tên khoa n"u có và gii thích ti sao ng viên li chn trng i hc ó.

4. Thigian
\ng viên a ra khung thi gian d %nh s` ging dy t' khi bJt (u cho t#i khi k"t thúc.
Thi gian li$t kê (y  theo ngày, tháng và n,m. N"u ng viên dy ti Vi$t Nam thì c(n
cung cp thêm ngày "n và ngày ri Vi$t Nam. N"u dy t' xa qua c(u truy!n hình, thì c(n
phi a ra ngày s` tham gia ging trc ti"p ti Vi$t Nam trong khong thi gian bJt (u và
k"t thúc môn hc.

5. Miêutvmônh cvàkhochgingdy
\ng viên cung cp k" hoch ging dy chi ti"t ã c thông qua cùng v#i bên trng i
hc Vi$t Nam bao g+m nhng i-m sau ây:
a. Ch ra tiêu ! và trình  ca môn hc c[ng nh khong thi gian c(n - t
c (ví d mt ngày s` hc ba ti"t hc và mi ti"t kéo dài 50 phút ho^c mt
bu i hc cp t)c kéo dài 150 phút trong mt ngày).
b. Mô t ngJn gn v! ni dung môn hc s` c ging dy và các sách/tài li$u
c(n cho môn hc bao g+m các loi chi phí liên quan và ai ch%u trách nhi$m
cho các khon chi phí này, +ng thi a ra kèm theo gii thích mt bi$n pháp
thay th" trong trng hp sinh viên không có kh n,ng mua sách hc.
c. Gii thích vai trò c(n có ca nghiên cu trong môn hc.
d. Yêu c(u rõ lng thi gian c(n thi"t s` làm vi$c ti phòng thí nghi$m và n"u
có, phòng thí nghi$m phc v cho công vi$c ca giáo s và cho các + án ca
sinh viên. Ghi rõ các dng c thí nghi$m c(n thi"t nhng c[ng c(n chú ý t#i
s hn ch" v! không gian, dng c trong i!u ki$n ca Vi$t Nam.
e. Tóm tJt v! cách thc các tr ging s` tham gia vào chng trình ging dy
bao g+m các phng thc nhWm giúp h nâng cao k/ n,ng ging dy và cách
thc h s` dy môn hc này trong tng lai.
f. Ch ra cách thc làm th" nào - môn hc c ging dy có th- c áp dng
vào khung chng trình ging dy ti Vi$t Nam mt cách b!n vng.
g. Nêu rõ n"u giáo s tham gia ging dy nhi!u hn mt trng i hc ti Vi$t
Nam.
h. *)i v#i giáo s dy trc ti"p ti Vi$t Nam, c(n ch ra thi gian s` Z ti Vi$t
Nam tr#c ho^c sau thi gian ging dy theo k" hoch. Ghi rõ các hot ng
s` tham gia trong nhng khong thi gian này.
i. *)i v#i giáo s ging dy qua c(u truy!n hình, c(n phi ch ra thi gian s` "n
Vi$t Nam tr#c khi và/ho^c sau khi bJt (u c[ng nh k"t thúc môn hc. Ghi
rõ các hot ng s` tham gia trong nhng khong thi gian này.
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j. C(n làm rõ n"u giáo s dy theo nhóm v#i các giáo s khác. Cung cp lý do
dy theo nhóm, tên, chc v%, trách nhi$m trong khoá hc và thi gian bi-u
ging dy ca nhng giáo s ó

6. H tr catrngih cVitNam
Nêu tóm tJt nhng h tr t' phía trng i hc Vi$t Nam bao g+m các chi phí cá nhân nh
i li trong ni %a và qu)c t", thù lao ging dy, và h tr chi phí ,n Z hàng tháng. Và c[ng
bao g+m các chi phí ging dy nh sách, tài li$u, thi"t b% ging dy, dng c thí nghi$m,
photo tài li$u, truy cBp tài li$u i$n t_ và các d%ch v thuê thi"t b% và nhân s khi s_ dng c(u
truy!n hình trong ging dy. Cung cp th gi#i thi$u t' i hc Z Vi$t Nam có du ca nhà
trng, nêu rõ chi ti"t nhng óng góp và h tr ca nhà trng )i v#i chng trình ging
dy ca ng viên.

7. H tr ttrngih cHoaK
Nêu tóm tJt bt c h tr tài chính nào t' phía trng ca ng viên ang tham gia ging dy,
^c bi$t là các h tr tài chính trc ti"p nh là lng, i li trong ni %a và qu)c t", bo hi-m
sc kho và y t", ch"  hu trí, truy cBp các t li$u i$n t_ và các khon liên quan t#i
chng trình nh là sách, tài li$u, thi"t b% ging dy, dng c thí nghi$m, tài li$u photo và các
d%ch v thuê thi"t b% và nhân s khi s_ dng c(u truy!n hình trong ging dy. Cung cp th
gi#i thi$u t' trng i hc Hoa K& có du ca nhà trng, nêu rõ chi ti"t nhng óng góp
và h tr ca nhà trng )i v#i chng trình ging dy ca ng viên.

8. Nângcaochtl ngtrngih cVitNam
V#i cng v% là giáo s c la chn tham gia chng trình, ng viên s` ch ra cách thc
giúp các trng i hc Vi$t Nam trong vi$c khJc phc nhng khó kh,n ã c nêu ra
trong các báo cáo ca VEF, tBp trung vào vi$c xây dng chng trình ào to, nghiên cu,
k"t qu hc tBp ca sinh viên, ánh giá sinh viên và giáo s. Li$t kê s) lng và thi gian c
th- dành cho các tho luBn nhóm và/ho^c các bu i hp c[ng nh các k"t qu c th-. Ngoài ra,
ng viên c[ng c(n ch ra các hot ng tng tác mà ng viên s` có v#i cng +ng trng
i hc nói riêng và cng +ng hc thuBt ti Vi$t Nam nói chung.

9. ónggópvàovicnângcaonnglctrongnghiêncukhoa
h cvàcôngnghtiVitNam
\ng viên nêu rõ cách thc ng viên s` óng góp vào vi$c nâng cao n,ng lc nghiên cu
khoa hc và công ngh$ ca Vi$t Nam thông qua chng trình này và trong tng lai.
N"u trng i hc Hoa K& ã thi"t lBp các m)i quan h$ và/ho^c các tho thuBn chính thc
hay không chính thc v#i các trng i hc Vi$t Nam, hãy tóm tJt các ni dung sau:
a. Phm vi m)i quan h$
b. Các hot ng ã di}n ra
c. Nhng bt +ng có th- xy ra trong Chng trình Giáo s Hoa K& ging dy ti Vi$t
Nam
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d. K" hoch trong tng lai
Miêu t các chng trình khác liên quan t#i Vi$t Nam giáo s ã và ang tham gia, n"u có.
Gii thích các i-m chung gia Chng trình ca VEF so v#i các chng trình ó, c[ng nh
nêu lên i-m khác bi$t và tác ng ca chng trình VEF t#i các chng trình khác. Gii
thích rõ thêm lý do chng trình VEF là c(n thi"t - b sung cho các chng trình khác.

10. H ptáctrongtnglaivàtínhbnvng
Tóm tJt cách thc ng viên và/ho^c trng ca ng viên s` ti"p tc thi"t lBp m)i quan h$ v#i
trng i hc Vi$t Nam c[ng nh là v#i các trng i hc khác và các giáo s sau khi k"t
thúc chng trình. Ch ra ng viên có th- làm gì - thi"t lBp tính b!n vng cho chng trình
ca chính ng viên trong d án này.

11. Ngânsách
Chun b% mt ngân sách d ki"n, bao g+m các nhu c(u cá nhân và chuyên môn theo t'ng
mc. Ngân sách d ki"n nên bao g+m ba ngu+n ngân sách và ch ra các khon mc chi tiêu
s` s_ dng t' ngu+n ngân sách nào: (1) khon tài tr ca VEF; (2) h tr t' phía trng i
hc Vi$t Nam; và (3) bt k& h tr tài chính hay d#i các hình thc khác t' trng i hc
mà ng viên ang ging dy ti Hoa K&. Mfu lBp d toán ngân sách Z dng tBp tin Excel có
th- c ly trên website cùng v#i h+ s. T ng tài tr t)i a t' VEF cho chng trình là
55.000 ô la M/.
VEF s` không h tr bt k& khon chi phí qun lý nào cho trng ti Hoa K& và Vi$t Nam.
Các ng viên c yêu c(u kêu gi óng góp t' các trng i hc Hoa K& cho các chi phí
liên quan "n vi$c ging dy t' xa nh các trang thi"t b% và cán b k/ thuBt.

13.

Quytrìnhvàtiêuchítuy/nchn

Vi$c xét tuy-n ! xut và la chn ra các ! xut cu)i cùng s` do VEF và Vi$n Hàn lâm
Qu)c gia Hoa K& thc hi$n. Nhng ng viên c chn vào vòng cu)i cùng s` c phng
vn tr#c khi có quy"t %nh cu)i cùng. Các tiêu chí tuy-n chn bao g+m:
1. Trình  chuyên môn liên quan "n môn hc ! xut ;
2. Kinh nghi$m ging dy trong môi trng giáo dc qu)c t";
3. Cht lng ca k" hoch ging dy d ki"n;
a. La chn môn hc phù hp và %a i-m ging dy;
b. K" hoch ging dy và ào to rõ ràng; và
c. S_ dng hi$u qu các ngu+n h tr tài chính;
4. Kh n,ng nâng cao n,ng lc cho trng i hc Vi$t Nam;
5. Kh n,ng to lBp các k"t qu b!n vng nh: nâng cao phng pháp ging dy và to
lBp m)i liên k"t lâu dài;
6. D toán ngân sách hp lý; và
7. Có cam k"t h tr t' phía trng i hc Vi$t Nam và Hoa K&

14

CHNG TRÌNH GIÁO S HOA K GING DY TI VIT NAM – NM
H C 2009 – 2010

14.

Cácm)cthigianthchinch ngtrình

Hot ;!ng
Thông báo v! chng trình
Giai on np h+ s

Thi gian
Tháng 11 n,m 2008
T< 1 tháng 1 nm 2009 – Ngày
2 tháng 3 nm 2009
H"t hn np h+ s
Ngày 2 tháng 3 nm 2009
Xét h+ s
Tháng 3 n,m 2009
Phng vn và thông báo k"t qu "n tt c các ng Tháng 4 n,m 2009
viên
Chng trình %nh h#ng (yêu c(u bJt buc) dành Ngày 22 tháng 6 n,m 2008
cho các Giáo s Hoa K& ã c chn
Các Giáo s Hoa K& ging dy ti Vi$t Nam ho^c T' tháng 7 n,m 2009 và kéo dài
thông qua c(u truy!n hình
"n 31 tháng 8 n,m 2010.
Mi th=c m=c v% ch ng trình này, xin vui lòng liên h v'i VEF ti ;?a ch@ email:
usfs@vef.gov
***************
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