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HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 7 DÀNH CHO CÁC
NGHIÊN CỨU SINH VÀ CÁC HỌC GIẢ CỦA QUỸ GIÁO DỤC
VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2010 – Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) trân
trọng thông báo về Hội nghị thường niên lần thứ 7 dành cho các Nghiên
cứu sinh và các Học giả của VEF. Hội nghị thường niên năm nay sẽ được
tổ chức tại Học viện Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), Troy, New
York từ chủ nhật, ngày 3 tháng 1 đến thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2010.
RPI là một trong 107 trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ thuộc danh sách
các trường đại học đồng minh của VEF hỗ trợ thực hiện sứ mệnh của VEF.
VEF là một tổ chức của Chính phủ liên bang Hoa Kỳ (www.vef.gov) có sứ
mệnh thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thông qua các họat
động trao đổi giáo dục. Các hoạt động của VEF tập trung vào các ngành
khoa học (tự nhiên, vật lý và môi trường), kỹ thuật, toán học, y học, và
công nghệ (bao gồm cả công nghệ thông tin). Hoạt động trao đổi giáo dục
của VEF gồm ba chương trình: (1) Chương trình Học bổng, là chương
trình đưa công dân Việt Nam sang học tập sau đại học tại Hoa Kỳ; (2)
Chương trình Học giả, hỗ trợ cho công dân Việt Nam đã có bằng tiến sĩ,
tiếp tục phát triển chuyên môn bao gồm các hoạt động học tập, nghiên cứu
và/hoặc quan sát, được phối hợp thực hiện với trường đại học và viện
nghiên cứu hàng đầu tại Hoa Kỳ; và (3) Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ
giảng dạy tại Việt Nam hỗ trợ cho các giáo sư Hoa Kỳ tham gia giảng dạy
trực tiếp tại các trường đại học Việt Nam hoặc thông qua cầu truyền hình
từ một đến hai học kỳ.

Trong Hội nghị thường niên lần thứ 7 kỳ này, các Nghiên cứu sinh, Học giả, và Giáo sư
Hoa Kỳ trong các chương trình trình trao đổi của VEF sẽ tham gia nhiều phiên họp và
trao đổi. Hội nghị này là cơ hội quý cho việc phát triển nghề nghiệp chuyên môn, xây
dựng mạng lưới và trao đổi khoa học. Hội nghị năm nay sẽ bao gồm các nội dungsau đây:
• Hội chợ việc làm: Các Nghiên cứu sinh và Học giả của VEF sẽ tiếp xúc với đại
diện các trường đại học và doanh nghiệp bao gồm Học viện Khoa học và Công nghệ
Điện toán, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học
Tân Tạo, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công ty Cổ phần Phần mềm
VinaGame .
• Thuyết trình của các diễn giả từ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ
Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
• Đào tạo kỹ năng lãnh đạo: Học tập qua trải nghiệm để đào tạo các nhà lãnh đạo
tương lai.
• Phiên họp khoa học chuyên ngành: Các hoạt động nghiên cứu của các Nghiên cứu
sinh và Học giả VEF.
• Đường về Tổ quốc: Chuẩn bị cho các Nghiên cứu sinh và Học giả cho việc trở về
Việt Nam.
• Các bài diễn thuyết đặc sắc của các giáo sư và nhà doanh nghiệp thành công từ
Việt Nam và Hoa Kỳ.
• Hội các Nghiên cứu sinh và Học giả VEF (VEFFA): Xây dựng mạng lưới các
chuyên gia.
• Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam: Các giáo sư chia sẻ kinh nghiệm giảng
dạy tại Việt Nam.
Hội chợ việc làm thường niên của VEF nhằm tạo điều kiện cho các Nghiên cứu sinh và
Học giả của VEF thiết lập quan hệ với các trường đại học và các viện nghiên cứu của
Việt Nam cũng như các công ty quốc tế có liên quan đến Việt Nam mong muốn tuyển
dụng các Nghiên cứu sinh tài năng và xuất sắc của VEF.
Gần 200 Nghiên cứu sinh và Học giả của VEF từ hơn 70 trường đại học Hoa Kỳ sẽ hội
tựu tại Hội nghị này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại:
http://home.vef.gov/news.php?id=232.

