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QUỸ GIÁO DỤC VIỆT NAM TÀI TRỢ CHO GIÁO SƯ HOA KỲ
SANG GIẢNG DẠY TẠI VIỆT NAM
Hà Nội, Việt Nam, và Washington, D.C., ngày 20 tháng 2 năm 2009 - Quỹ Giáo dục Việt
Nam (VEF) xin trân trọng thông báo nhóm Giáo sư Hoa Kỳ đầu tiên đã bắt đầu giảng dạy
tại các trường đại học Việt Nam theo Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt
Nam.
Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam đóng góp thực hiện sứ mệnh của
VEF đưa Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn thông qua các hoạt động trao đổi
giáo dục trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, toán học, y học và công nghệ. Các
giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam trong các lĩnh vực chuyên
môn của mình bằng tiếng Anh. Việc giảng dạy có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông
qua cầu truyền hình. VEF là nhà tài trợ đồng thời là đơn vị tổ chức; các trường đại học
tại Việt Nam là đơn vị tiếp nhận giáo sư còn các trường đại học Hoa Kỳ cũng tham gia
vào chương trình hợp tác này. Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ hỗ trợ VEF trong quá
trình tuyển chọn các giáo sư Hoa Kỳ.
Ngài Michael W. Michalak, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói: “Chương trình Giáo sư
Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam là một chương trình xuất sắc do Chính phủ Hoa Kỳ
tài trợ, thể hiện một trong những ưu tiên quan trọng của đại sứ quán nhằm thúc đẩy quan
hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua lĩnh vực giáo dục. Tôi tin rằng, chương
trình này sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam trong những nỗ lực cải cách và phát triển hơn nữa
hệ thống giáo dục đại học của mình.”
Trong học kỳ hai niên khoá 2009, hai giáo sư giảng dạy trực tiếp tại các trường đại học
Việt Nam và hai giáo sư sẽ giảng dạy thông qua cầu truyền hình từ Hoa Kỳ. Các giáo sư
Hoa Kỳ giảng qua cầu truyền hình sẽ đến Việt Nam giảng dạy trực tiếp ít nhất là một
tuần khi bắt đầu cũng như một tuần khi kết thúc khoá học.
Tham gia giảng dạy trực tiếp tại Việt Nam, TS. Dennis Berg, giáo sư Trường Đại học
California State, Fullerton, dạy các môn Thiết kế nghiên cứu khoa học và Phương pháp
và phân tích tại hai trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh—Trường Đại học Hoa Sen
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và Trường Đại học Mở. Giáo sư Berg nhận xét: “Với trọng tâm nâng cao khả năng
nghiên cứu và phân tích cho sinh viên và giảng viên, chương trình giảng dạy của tôi do
VEF tài trợ bao gồm giảng dạy cho sinh viên và giảng viên trẻ, tiến hành các khoá đào
tạo cho giảng viên và làm việc với ban giám hiệu về các dự án và vấn đề liên quan trực
tiếp đến chất lượng giáo dục đại học Việt Nam.”
Cũng tham gia giảng dạy trực tiếp tại Việt Nam, GS. TS. Lee MacDonald từ Trường Đại
học Colorado State, dạy môn Các Quá trình Thuỷ Văn và Tác động của Sử Dụng Đất và
Quan Trắc Hiện Trường trong Thuỷ Học tại Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam ở
Xuân Mai nói: “Thiết bị và các tài liệu giảng dạy từ chương trình này do VEF tài trợ về
lâu dài sẽ giúp nâng cao khả năng nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên Trường Đại
học Lâm nghiệp, đặc biệt liên quan tới việc đánh giá các vấn đề như dòng chảy, xói mòn
và thay đổi khí hậu. Bằng việc nhấn mạnh phương pháp học tập qua thực nghiệm và giải
quyết vấn đề, các khoá học này sẽ mang lại cho sinh viên những kinh nghiêm học tập sâu
sắc hơn và khả năng vận dụng tốt hơn những kiến thức và hiểu biết của mình trong nhiều
vấn đề và điều kiện trong tương lai.”
Dạy học thông qua cầu truyền hình có TS. Benjamin Kelley, giáo sư Trường Đại học
Baylor, dạy môn Cơ sinh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giáo sư nhận xét: “Khi
chương trình Tiên tiến về Kỹ nghệ Y sinh của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội mở
rộng, các khoá học trong các lĩnh vực như Cơ sinh sẽ giúp các sinh viên tốt nghiệp có khả
năng cạnh tranh hơn trong môi trường tuyển dụng quốc tế. Hỗ trợ của VEF thông qua
Chương trình Giảng viên Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam góp phần vào việc nâng cao
ảnh hưởng của kỹ nghệ y sinh trong trường đại học và trong nền kinh tế Việt Nam.”
TS. Alain Montegut, Phó Giáo sư Trường Đại học Boston giảng dạy qua cầu truyền hình
Khóa học: Giới thiệu chương trình thạc sĩ về y học gia đình cho các giảng viên y khoa tại
Đại học Y Dược Huế và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư nhận
định: “Cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản cho người dân nghèo tại nông
thôn là một trong những quan tâm hàng đầu của Bộ Y tế Việt Nam. Trung tâm sáng kiến
chăm sóc sức khoẻ cơ bản toàn cầu của Trường Đại học Boston đã hợp tác với Bộ Y tế từ
năm 1995. Sự hỗ trợ của VEF thông qua chương trình này đã góp phần mở rộng các
chương trình hợp tác và nâng cao chất lượng các nguồn lực sẵn có của Trường Đại học
Boston và Bộ Y tế. Đây là khóa học "đào tạo y khoa liên tục" đầu tiên đã được kiểm định
chất lượng tại Việt Nam.”
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghê, TS. Lê Đình Tiến phát biểu “Chương trình Giáo
sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam là một sáng kiến hay của VEF và sẽ có những tác
động quan trọng. Bộ đánh giá cao nỗ lực của VEF trong việc tiếp tục góp phần vào sự
phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam.”
Phó Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Nguyễn
Thị Lê Hương nói: “Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của VEF thực
hiện Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam. Bộ hy vọng sẽ xây dựng
được các chương trình đào tạo tiên tiến tại các trường đại học Việt Nam tiếp nhận các
giáo sư và xây dựng sự hợp tác bền vững giữa các trường đại học Hoa Kỳ và Việt Nam.”
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TS. Lynne McNamara, Quyền Giám đốc Điều hành của VEF phát biểu: “Chương trình
Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam là một sáng kiến quan trọng của VEF nhằm
đưa các giáo sư Hoa Kỳ xuất sắc sang Việt Nam giảng dạy ít nhất là một học kỳ.
Chương trình mới này của VEF chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến giáo dục đại học
của Việt Nam.”
VEF là sáng kiến đặc biệt của Quốc hội Hoa Kỳ đang hoạt động ở năm thứ sáu. Trong số
những chương trình khác của mình, Chương trình Học bổng VEF đã đưa 267 nghiên cứu
sinh Việt Nam sang học tại 68 trường đại học nghiên cứu hàng đầu Hoa Kỳ, phần lớn các
nghiên cứu sinh theo học chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. Ngoài ra, Chương trình Học
giả của VEF tạo cơ hội cho công dân Việt Nam tham gia các chương trình sau đại học tại
các trường đại học Hoa Kỳ trong thời gian tối đa 12 tháng. Các nghiên cứu sinh và học
giả VEF được yêu cầu trở về Việt Nam sau khi hoàn thành các chương trình học thuật
của mình tại Hoa Kỳ.
Để biết thêm thông tin về Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam, xin truy
cập trang web: www.vef.gov.
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