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QUỸ GIÁO DỤC VIỆT NAM TÀI TRỢ CHO CÁC
GIÁO SƯ HOA KỲ GIẢNG DẠY TẠI VIỆT NAM
Hà Nội, Việt Nam và Washington, D.C., ngày 15 tháng 7 năm 2011– Quỹ Giáo dục Việt Nam
(VEF) xin trân trọng thông báo về việc tuyển chọn nhóm Giáo sư Hoa Kỳ thứ 4 sang giảng dạy
tại các trường đại học Việt Nam trong năm học 2011-2012 theo chương trình Giáo sư Hoa Kỳ
giảng dạy tại Việt Nam.
Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam góp phần thực hiện sứ mệnh của VEF
trong việc xây dựng mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam
thông qua hoạt động trao đổi giáo dục trong các ngành khoa học, kỹ thuật, toán, y tế và công
nghệ. Các Giáo sư Hoa Kỳ sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh tại các trường đại học Việt Nam trong
lĩnh vực chuyên môn của mình. Việc giảng dạy có thể tiến hành trực tiếp tại Việt Nam hoặc thông
qua cầu truyền hình tương tác từ Hoa Kỳ. VEF đóng vai trò là cơ quan tài trợ và tổ chức trong khi
các trường đại học Việt Nam là những đơn vị tiếp nhận và các trường đại học Hoa Kỳ hợp tác hỗ
trợ cho chương trình này. Năm nay, Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ hỗ trợ VEF trong quá trình
tuyển chọn các Giáo sư.
Bà Virginia Palmer, Đại diện lâm thời của Sứ quán Mỹ tại Việt Nam khẳng định: "Chương trình
Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam phản ánh một trong những ưu tiên cao nhất của Chính
phủ Hoa Kỳ: tăng cường mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục. Tôi tin
tưởng rằng chương trình này cũng hỗ trợ cho những nỗ lực của Việt Nam trong việc liên tục cải
cách và phát triển hệ thống giáo dục đại học của mình.”
Tiến sỹ Phan Hồng Sơn, Giám đốc Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và
Công nghệ, bày tỏ: "Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam là một chương trình
rất hiệu quả của VEF. Nó có ảnh hưởng to lớn tới việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt
Nam và Hoa Kỳ. Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung và Quỹ phát triển Khoa học và Công
nghệ nói riêng đánh giá cao những nỗ lực của VEF trong việc tiếp tục đóng góp cho sự phát triển
khoa học và công nghệ của Việt Nam.”
Bên cạnh mười một (11) giáo sư Hoa Kỳ VEF đã tài trợ cho những năm trước đây, kể từ năm
2008, năm học này, VEF vui mừng được tiếp tục hỗ trợ cho sáu (6) Giáo sư Hoa Kỳ theo chương
trình này thực hiện các hoạt động giảng dạy khác nhau tại Việt Nam.
TS. Jay Bagga hiện là Giáo sư tại trường Đại học Ball State. Năm 2000, ông là Giảng viên Hoa
Kỳ cao cấp của Chương trình Fulbright tại Đại học Zimbabwe, nơi ông thiết kế một chương trình
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bậc thạc sỹ chuyên ngành khoa học máy tính. TS Bagga sẽ giảng dạy ở Đại học Công nghệ, Đại
học Quốc gia Hà Nội thông qua cầu truyền hình từ Hoa Kỳ vào học kỳ thu năm 2011. Chuyên
ngành của TS Bagga là khoa học máy tính và môn học mà Giáo sư sẽ dạy có tên gọi là Đồ họa,
thuật toán và lập trình ứng dụng cho điện thoại di động (iPhone).
TS. Diane M. Dewar, Phó Giáo sư và Chủ nhiệm Khoa Chính sách, Quản lý và Hành vi Y tế của
Đại học Bang New York tại Albany, sẽ giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội thông qua cầu truyền
hình từ Hoa Kỳ vào học kỳ thu năm 2011. Chuyên ngành của TS. Dewar là y tế công và chính
sách y tế, và Giáo sư sẽ dạy môn học Nhập môn y tế công.
TS. Marc Garbey, Giáo sư của Đại học Houston tại Texas, sẽ giảng dạy tại Đại học Quốc tế, Đại
học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thông qua cầu truyền hình từ Hoa Kỳ vào học kỳ thu năm
2011 và học kỳ xuân năm 2012. Chuyên ngành của TS. Garbey là toán ứng dụng, khoa học máy
tính và y học điện toán, và Giáo sư sẽ cùng với một giáo sư Hoa Kỳ khác giảng dạy môn học
Phẫu thuật với sự hỗ trợ của máy tính: Mẫu và mô phỏng.
TS. Mark Rosenfeld, Giáo sư danh dự của Đại học Washington tại Tacoma sẽ giảng dạy trực tiếp
tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vào học kỳ thu năm 2011. Chuyên
ngành của TS. Rosenfeld là toán và khoa học máy tính và Giáo sư sẽ dạy môn học Tối ưu rời rạc
(Toán rời rạc).
TS. Cyrus Shahabi, Giáo sư Khoa học Máy tính và Giám đốc Trung tâm hệ thống truyền thông
tích hợp thuộc Quỹ Khoa học quốc gia Hoa Kỳ tại trường Đại học Kỹ thuật Viterbi, Đại học Nam
California, sẽ giảng dạy tại Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua cầu
truyền hình từ Hoa Kỳ vào học kỳ thu năm 2011. Chuyên ngành của TS. Shahabi là công nghệ
thông tin và ông sẽ dạy môn học Quản lý thông tin không gian địa lý.
TS. Carl Philip Weiner, Giáo sư K.E. Krantz và Chủ nhiệm Khoa Sản và Phụ khoa; Giáo sư sinh
lý tổng hợp và tế bào phân tử, Đại học Dược, Đại học Kansas, sẽ giảng dạy tại Đại học Y Dược
Huế vào học kỳ thu năm 2011 và học kỳ xuân năm 2012 thông qua cầu truyền hình từ Hoa Kỳ.
Chuyên ngành của TS. Weiner là sản, phụ khoa, y học sinh sản và nghiên cứu lâm sàng và cơ
bản. Ông sẽ dạy môn Y học nâng cao về thai nhi và bà mẹ.
Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ông Nguyễn Xuân Vang cho
biết: "Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục Đào tạo ủng hộ và đánh giá cao chương trình
Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam của VEF. Chúng tôi vui mừng được biết VEF đã lựa
chọn được sáu giáo sư Hoa Kỳ cho niên khóa 2011. Đóng góp của Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ
giảng dạy tại Việt Nam cho việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa các trường đại học
của hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển và lớn mạnh của nền
giáo dục Việt Nam.”
TS. Lynne McNamara, Giám đốc Điều hành của VEF nhận xét: “Đây là một ví dụ điển hình về
sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chương trình Giáo sư Hoa
Kỳ giảng dạy tại Việt Nam là một chương trình quan trọng của VEF, giúp đưa những chuyên gia
đầu ngành của Hoa Kỳ sang giảng dạy tại các trường đại học của Việt Nam. Chương trình này
chắc chắn sẽ có tác động tích cực, lâu dài đối với giáo dục đại học tại Việt Nam.”
Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), một cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ, hiện đã bước vào năm hoạt
động thứ 9. Trong các chương trình khác của mình, VEF đã đưa 382 Nghiên cứu sinh sang học
tại 82 trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, chủ yếu là theo học bậc tiến sỹ. Kể từ năm 2007,
Chương trình Học giả của VEF đã mang lại cơ hội cho 32 tiến sỹ của Việt Nam tham gia các
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chương trình hậu tiến sỹ kéo dài tối đa 12 tháng tại các trường đại học của Hoa Kỳ. Các Nghiên
cứu sinh và Học giả của VEF được yêu cầu trở về Việt Nam sau khi kết thúc chương trình đào tạo
của mình tại Hoa Kỳ.
Để biết thêm thông tin về VEF, xin vui lòng truy cập địa chỉ: www.vef.gov.
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