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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Liên h:
 Ti Hoa K - TS. Lynne McNamara, Quyn Giám c iu hành: 1-703-3515053
 Ti Vit Nam - TS. Nguy n Th Thanh Ph ng, Tr ng i din: 84-4-39363670
QU GIÁO DC VIT NAM TÀI TR CHO GIÁO S HOA K
SANG GI NG D Y T I VIT NAM
Hà Ni, Vit Nam, và Washington, D.C., ngày 31 tháng 7 nm 2009 - Qu Giáo dc
Vit Nam (VEF) xin trân trng thông báo kt qu tuyn chn nhóm Giáo s Hoa K
th hai bt u ging dy ti các tr ng i hc Vit Nam theo Ch ng trình Giáo
s Hoa K ging dy ti Vit Nam trong niên khóa 2009 – 2010.
Ch ng trình Giáo s Hoa K ging dy ti Vit Nam góp phn thc hin s mnh
ca VEF  a Hoa K và Vit Nam xích li gn nhau hn thông qua các hot ng
trao i giáo dc trong các lnh vc khoa hc, k thut, toán hc, y hc và công
ngh. Các giáo s Hoa K ging dy ti các tr ng i hc Vit Nam trong các lnh
vc chuyên môn ca mình b!ng ting Anh. Vic ging dy có th thc hin trc tip
ho"c thông qua cu truyn hình. VEF là nhà tài tr #ng thi là n v t chc; các
tr ng i hc ti Vit Nam là n v tip nhn giáo s , và các tr ng i hc Hoa
K cùng tham gia h$ tr cho ch ng trình h p tác này. Vin Hàn lâm Quc gia Hoa
K h$ tr cho VEF trong quá trình tuyn chn các giáo s Hoa K cho ch ng trinh
này.
Ngài Michael W. Michalak, i s Hoa K ti Vit Nam nói: “Ch ng trình Giáo
s Hoa K ging dy ti Vit Nam là mt ch ng trình xu%t sc do Chính ph Hoa
K tài tr , th hin mt trong nh&ng u tiên hàng u trong s mnh ca chúng tôi
nh!m thúc 'y mi quan h h p tác gi&a Hoa K và Vit Nam thông qua lnh vc
giáo dc. Tôi tin r!ng, ch ng trình này s* góp phn h$ tr Vit Nam ci cách và
phát trin hn n&a h thng giáo dc i hc và sau i hc ca mình.”

Trong niên khóa u tiên ca ch ng trình, nhóm bn Giáo s Hoa K u tiên ã
bt u ging dy ti các tr ng i hc Vit Nam t+ tháng 12 nm 2008 và kt thúc
ging dy vào tháng 6 nm 2009. Nm nay, VEF vui m+ng tài tr cho ba Giáo s
Hoa K tham gia vào hai d án ging dy ti Vit Nam theo ch ng trình Giáo s
Hoa K ging dy ti Vit Nam.
TS. Findlay Gordon Edwards, Phó Giáo s Tr ng i hc Arkansas ti Fayetteville, tham gia
ging dy trc tip Vit Nam ti Tr ng i hc Thy l i Hà Ni trong hc k mùa thu 2009 và
hc k mùa ông 2010. TS. Edwards nhn xét: “Cùng các ging viên Vit Nam, tôi s* h$ tr
Tr ng i hc Thy l i Hà Ni xây dng ch ng trình ào to phù h p v/i ch ng trình ào to

ti các tr ng i hc Thy l i ti Hoa K, và tôi c<ng s* gi/i thiu các ph ng pháp ging dy
khác nhau và h$ tr cho vic chu'n b kim  nh ABET. Thêm vào ó, tôi s* ging dy ba môn
hc v ngu#n n /c nh!m gi/i thiu các ph ng pháp ging dy và các tài liu hc tp, c th, các
môn hc s* là: (1) Thy hc c bn; (2) Lp k hoch và qun lý ngu n n c; và (3) Phát tri n
Ph ng trình t ng quan L vùng. Tôi hy vng r!ng, s h$ tr ca tôi s* óng góp phn nào cho
nh&ng n$ lc chung ca Tr ng i hc Thy l i trong vic nâng cao và c c%u li ch ng trình
ào to v k thut và các ph ng pháp ging dy.”
D án ging dy th hai do hai giáo s Hoa K m trách: (1) TS. Quyen D. Chu, Phó Giáo s v
Gii ph=u và Tr ng khoa Gii ph=u Ung th ti Trung tâm nghiên cu Khoa hc Y t thuc
Tr ng i hc bang Louisiana Shreveport; và TS. Hung S. Ho, Giáo s v Gii ph=u ca
Tr ng i hc California ti Davis. Trong hc k mùa xuân 2010, TS. Chu và TS. Ho s* cùng
phi h p ging dy môn hc “Các quy tc c bn v phu thut lâm sàng” cho Tr ng i hc Y
Thái Bình thông qua cu truyn hình. TS. Chu nhn xét: “Mt trong nh&ng mc ích ca khóa hc
này là giúp cho sinh viên y khoa Vit Nam  c tip cn v/i lnh vc y khoa thc t và hc tp
da trên cách tip cn gii quyt v%n . Quan trng hn, d án này nh!m 'y mnh hn n&a hot
ng trao i hc thut gi&a Hoa K và Vit Nam.”
TS. Ho nói r!ng, thông qua gi/i thiu các quy trình ánh giá #ng c%p và phát trin k nng gii
quyt v%n , môn hc s* to c hi cho sinh viên y khoa Vit Nam áp dng nh&ng kin thc hc
 c vào thc ti n, chú trng ph ng pháp hc tp tri nghim. Giáo s nói: “Các hot ng ca
các Giáo s Hoa K s* óng góp phn nào cho nh&ng n$ lc chung ca Chính ph Vit Nam trong
vic phát trin khoa hc và công ngh và thúc 'y ch%t l ng giáo dc i hc và sau i hc ti
Vit Nam. Ch ng trình tài tr này ca VEF c<ng giúp chúng tôi tham gia vào các hot ng ca
Vin Hàn lâm Quc gia Hoa K, kêu gi s tham gia ca Hoa K nhiu hn n&a vào y t toàn cu.
Trong t ng lai, trong khuôn kh ch ng trình h p tác lâu dài bn v&ng, chúng tôi luôn s>n sàng
tip tc h$ tr các #ng nghip và các tr ng i hc ti Vit Nam trong nh&ng n$ lc xây dng
ch ng trinh ào to y khoa tiên tin.”
TS. Lê ình Tin, Th tr ng B Khoa hc và Công nghê nhn xét: “Ch ng trình Giáo s Hoa
K ging dy ti Vit Nam là mt sáng kin tuyt vi ca VEF và s* to ra nh&ng tác ng quan
trng. B ánh giá cao n$ lc ca VEF trong vic tip tc góp phn phát trin khoa hc và công
ngh ca Vit Nam.”
TS. Nguy n Th Lê H ng, Phó V tr ng V i hc và Sau i hc ca B Giáo dc và ào
to nói: “B Giáo dc và ào to hoàn toàn ng h Ch ng trình Giáo s Hoa K ging dy ti
Vit Nam do VEF  x /ng. B hy vng s* xây dng  c các ch ng trình ào to tiên tin ti
các tr ng i hc Vit Nam, tip nhn các giáo s và xây dng mi quan h h p tác bn v&ng
gi&a các tr ng i hc Hoa K và các tr ng i hc Vit Nam.”
TS. Lynne McNamara, Quyn Giám c iu hành ca VEF kh?ng  nh: “Ch ng trình Giáo s
Hoa K ging dy ti Vit Nam là mt ví d in hình v h p tác gi&a các tr ng i hc Hoa K
và các tr ng i hc Vit Nam. Ch ng trình là mt sáng kin có ý ngha ca VEF nh!m  a
các giáo s u ngành ca Hoa K sang Vit Nam ging dy. Ch ng trình Giáo s Hoa K ging
dy ti Vit Nam chc chn s* có nh h ng lâu dài n giáo dc i hc và sau i hc Vit
Nam.”
VEF, mt t chc ca chính ph Liên bang Hoa K là sáng kin "c bit ca Quc hi Hoa K ã
hot ng  c by nm. Trong s các ch ng trình khác ca mình, Ch ng trình Hc bng VEF
ã  a  c 306 nghiên cu sinh Vit Nam sang hc tp ti 68 tr ng i hc/ vin nghiên cu
hàng u ca Hoa K, phn l/n u theo hc ch ng trình ào to bc tin s. Ngoài ra, Ch ng
trình Hc gi ca VEF to c hi cho các tin s ca Vit Nam tham gia các ch ng trình ào to

hu tin s ti các tr ng i hc Hoa K trong thi gian ti a 12 tháng. Các nghiên cu sinh và
hc gi VEF phi tr v Vit Nam sau khi hoàn thành ch ng trình hc thut ca mình ti Hoa K.
 bit thêm thông tin v VEF, xin truy cp trang web: www.vef.gov.

