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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 19 tháng 7 năm 2010 - Quỹ Giáo dục Việt
Nam (VEF) xin trân trọng thông báo kết quả tuyển chọn nhóm Giáo sư Hoa Kỳ thứ ba
sang giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam theo Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng
dạy tại Việt Nam (USFS), niên khóa 2010-2011.
Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam góp phần 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 tế 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 từ Hoa Kỳ. VEF là nhà tài trợ đồng thời là đơn vị tổ chức; các trường đại học
Việt Nam là đơn vị tiếp nhận giáo sư, và các trường đại học Hoa Kỳ cùng tham gia hỗ trợ
cho chương trình hợp tác này. Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ hỗ trợ cho VEF trong quá
trình tuyển chọn các giáo sư Hoa Kỳ cho chương trình này.
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 hàng đầu trong sứ mệnh của chúng tôi nhằm thúc
đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục. Tôi tin rằng,
chương trình này sẽ góp phần hỗ trợ các nỗ lực Việt Nam trong việc cải cách và phát
triển hơn nữa hệ thống giáo dục đại học và sau đại học của mình.”
VEF đã tài trợ cho bảy Giáo sư Hoa Kỳ kể từ năm 2008. Trong niên khóa này, VEF vui
mừng tiếp tục tài trợ cho năm Giáo sư Hoa Kỳ tham gia vào các dự án giảng dạy khác
nhau tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt
Nam.
TS. Chu D. Quyền, Phó Giáo sư Đại học bang Louisiana ở Shreveport sẽ tham gia giảng
dạy tại Trường Đại học Y Thái Bình thông qua cầu truyền hình từ Hoa Kỳ vào kỳ học
mùa Thu 2010 và mùa Xuân 2011. TS. Quyền dạy chuyên ngành giải phẫu, sẽ tham gia
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giảng dạy môn học: “Cách tiếp cận đa chiều trong điều trị ung thư vú”. Đây là dự án thứ
hai TS. Quyền nhận được tài trợ từ VEF trong khuôn khổ chương trình Giáo sư Hoa Kỳ
giảng dạy tại Việt Nam. TS. Quyền nhận xét “Ở Việt Nam, ung thư vú là ung thư phổ
biến nhất đối với phụ nữ. Thái Bình là một thành phố khá đông đúc với khoảng 1,8 triệu
dân. Chúng tôi muốn hỗ trợ Trường Đại học Y Thái Bình xây dựng một chương trình ung
thư vú”.
TS. Timothy J. Craig, Giáo sư Đại học bang Pennsylvania, sẽ tham gia giảng dạy trực
tiếp tại Bệnh viện Lao Phổi Trung ương niên khóa 2010-2011. TS. Craig có chuyên môn
về y khoa, dị ứng, hen suyễn và miễn dịch học, sẽ giảng môn học: ‘”Dị ứng, hen suyễn và
miễn dịch học”. TS. Craig đã xây dựng Chương trình đào tạo dị ứng, hen suyễn và miễn
dịch học tại Đại học bang Pennsylvania và hiện là Giám đốc phụ trách chương trình này.
Trong thời gian tham gia giảng dạy tại Việt Nam, TS. Craig sẽ phối hợp cùng TS.
Nguyễn Việt Nhung xây dựng Chương trình Đào tạo dị ứng, hen suyễn và miễn dịch học
đầu tiên ở Việt Nam. TS. Craig đã tham gia hướng dẫn ít nhất bốn mươi lăm sinh viên và
những sinh viên này đã đạt nhiều giải thưởng khác nhau về các nghiên cứu phát minh.
TS. James F. Cremer, Giáo sư và Trưởng khoa Khoa học máy tính, Đại học Iowa, sẽ
tham gia giảng dạy trực tiếp tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong kỳ học mùa
Xuân 2011. Giáo sư Cremer có chuyên môn về khoa học máy tính, sẽ dạy môn học: “Cấu
trúc dữ liệu và Thuật toán”. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Giáo sư bao gồm hiện thực
ảo, đồ họa thời gian thực, tạo kịch bản, tạo ảnh, và giả lập sự tương tác của nhiều vật.
Giáo sư là đồng quản lý của phòng thí nghiệm Hank VE chuyên về môi trường ảo. Giáo
sư đã đến Việt Nam năm lần để tham gia phỏng vấn các ứng viên của Chương trình Học
bổng VEF.
TS. Erik V. Nordheim, Giáo sư khoa Thống kê, Đại học Wisconsin sẽ giảng dạy kỳ học
mùa Thu 2010 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí
Minh thông qua cầu truyền hình từ Hoa Kỳ. Giáo sư Nordheim có chuyên ngành về thống
kê ứng dụng và Giáo sư sẽ dạy môn học: “Giới thiệu về thống kê ứng dụng (tập trung
ứng dụng trong lĩnh vực sinh học)” thông qua giảng dạy trực tiếp và cầu truyền hình từ
Hoa Kỳ. Giáo sư đã tham gia giảng dạy hai khoá đào tạo ngắn hạn tại TP. Hồ Chí Minh,
đã tham gia thuyết trình tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Giáo sư Nordheim đã từng là
giáo sư của Đại học Quốc gia Singapore và đã dành năm năm tham gia dự án nghiên cứu
đa ngành tại Bôn-via, Ê-cua-đo, và Mê-hi-cô.
TS. Sally Carol Seidel, Giáo sư trường Đại học New Mexico, sẽ giảng dạy tại Viện Khoa
học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trong kỳ học mùa Thu 2010, thông qua giảng dạy
trực tiếp và cầu truyền hình từ Hoa Kỳ. TS. Seidel có chuyên ngành về vật lý, sẽ dạy hai
môn học là Cơ học lượng tử và vật lý hạt cơ bản. Những môn học này sẽ khám phá
những nguyên lý cơ bản cho những khám phá tiềm năng mới được nghiên cứu tại phòng
thí nghiệm Large Hadron Collider (Phòng thí nghiệm CERN tại Giơ-ni-vơ, Thụy Sĩ) nơi
Tiến sĩ tiến hanh công trình nghiên cứu của mình. TS. Seidel đã từng là Học giả cao cấp
của chương trình Fulbright tại Đại học Lund, Thụy Điển và là Giáo sư thỉnh giảng tại
Viện Công nghệ Hoàng gia tại X-tốc-hôm, Thụy Điển.
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TS. Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) nhận xét: “Chương
trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam là một sáng kiến tuyệt vời của VEF và sẽ
tạo ra những tác động quan trọng. Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao nỗ lực của
VEF trong việc tiếp tục góp phần phát triển khoa học và công nghệ cho Việt Nam.”
Ông Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào
tạo (MOET) nói: “Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn toàn ủng hộ Chương trình Giáo sư Hoa
Kỳ giảng dạy tại Việt Nam (USFS) do VEF đề xướng. Chúng tôi vui mừng được biết
VEF đã tuyển chọn được Nhóm giáo sư thứ ba gồm năm Giáo sư Hoa Kỳ sang Việt Nam
giảng dạy theo chương trình USFS trong niên học 2010. Chương trình USFS đã và đang
hỗ trợ các trường đại học Việt Nam trong những nỗ lực xây dựng các chương trình đào
tạo tiên tiến và thiết lập mối quan hệ bền vững giữa các trường đại học Hoa Kỳ và các
trường đại học ở Việt Nam.”
TS. Lynne McNamara, Giám đốc Điều hành của VEF khẳng định: “Chương trình Giáo sư
Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam là một ví dụ điển hình về hợp tác giữa các trường đại học
Hoa Kỳ và các trường đại học ở Việt Nam. Chương trình là một sáng kiến có ý nghĩa của
VEF nhằm đưa các giáo sư đầu ngành của Hoa Kỳ sang Việt Nam giảng dạy. Chương
trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến giáo
dục đại học và sau đại học ở Việt Nam.”
VEF, một tổ chức của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ là sáng kiến đặc biệt của Quốc hội
Hoa Kỳ đã hoạt động sang năm thứ tám. Trong số các chương trình của mình, Chương
trình Học bổng VEF, từ năm 2003, đã đưa được 342 nghiên cứu sinh Việt Nam sang học
tập tại 76 trường đại học/viện nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ, phần lớn đều theo học
chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. Ngoài ra, kể từ năm 2007, Chương trình Học giả VEF
tạo cơ hội cho 29 tiến sĩ của Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo hậu tiến sĩ tại
các trường đại học Hoa Kỳ trong thời gian tối đa 12 tháng. Các nghiên cứu sinh và học
giả VEF phải trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học thuật của mình tại
Hoa Kỳ.
Để biết thêm thông tin về VEF, xin truy cập trang web: www.vef.gov.
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