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THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Liên hệ:
Tại Hoa Kỳ: TS. Lynne McNamara, Giám đốc Điều hành,
Văn phòng Quỹ Giáo dục Việt Nam tại Hoa Kỳ; Điện thoại: 703-351-5053
Tại Việt Nam: TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trưởng Đại diện
Văn phòng Quỹ Giáo dục Việt Nam tại Hà Nội; Điện thoại: 04-3936-3670,
vefannualconference@vef.gov
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 8 DÀNH CHO CÁC NGHIÊN
CỨU SINH VÀ HỌC GIẢ CỦA QUỸ GIÁO DỤC VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 30 tháng12 năm 2010 – Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) trân trọng
thông báo Hội nghị Thường niên lần thứ 8 dành cho các Nghiên cứu sinh và các
Học giả của VEF. Hội nghị thường niên năm nay sẽ được tổ chức tại Đại học
Arkansas (UA) ở Fayetteville, Arkansas, Hoa Kỳ từ thứ hai, ngày 3 tháng 1 tới thứ
tư, ngày 5 tháng 1 năm 2011. UA là một trong những trường đại học hàng đầu tại
Hoa Kỳ thuộc danh sách các trường đại học đồng minh của VEF hỗ trợ cho VEF
trong việc thực hiện sứ mệnh của mình.
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 hoạt 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, là chương trình hỗ trợ cho công dân Việt
Nam đã có bằng tiến sĩ, tiếp tục phát triển chuyên môn thông qua các hoạt động
học tập, nghiên cứu, và/ hoặc quan sát được phối hợp thực hiện với các 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, là chương trình 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.
Hội nghị lần này có sự tham gia của các diễn giả như Ngài Lê Công Phụng, Đại sứ
Việt Nam tại Hoa Kỳ, TS. Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
của Việt Nam, cùng với Thượng tướng Jack E. Buffington, nguyên Kỹ sư Trưởng
của Hải quân Hoa Kỳ. Ngoài ra, TS. Ngô Bảo Châu, Giáo sư tại Đại học Chicago,
người vừa được trao tặng Giải thưởng Fields, cũng sẽ là một trong những diễn giả
chính của Hội nghị.
TS. Lynne McNamara, Giám đốc Điều hành của VEF, giải thích về giá trị của
chương trình trao đổi giáo dục quốc tế : "VEF là cầu nối trong việc xây dựng mối

quan hệ hợp tác về chuyên môn và học thuật giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việc tổ chức Hội nghị
Thường niên của VEF tại những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, như Đại học Arkansas, sẽ
mang lại cho các Nghiên cứu sinh và Học giả VEF cơ hội để tìm hiểu về sự xuất sắc của các cơ sở
giáo dục tại Hoa Kỳ."
Trong thời gian diễn ra Hội nghị Thường niên lần thứ 8, các Nghiên cứu sinh và Học giả Việt
Nam cũng như Giáo sư Hoa Kỳ của VEF sẽ tham gia các phiên họp và buổi thảo luận khác nhau.
Hội nghị Thường niên của VEF là một cơ hội quý báu giúp phát triển chuyên môn, xây dựng
mạng lưới và trao đổi khoa học. Các hoạt động đáng chú ý khác tại Hội nghị bao gồm:








Hội chợ việc làm, giúp các Nghiên cứu sinh và Học giả thiết lập mối quan hệ với đại diện
thuộc chính phủ Việt Nam, các trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam, cũng
như các công ty quốc tế có hoạt động tại Việt Nam, có nhu cầu tuyển dụng những Nghiên
cứu sinh tài năng và xuất sắc của VEF.
Các Hội thảo về lãnh đạo được các nhà lãnh đạo của Tập đoàn Walmart và Trung tâm hỗ
trợ giảng viên của Đại học Arkansas phối hợp tổ chức.
Phần trình bày của các giảng viên Hoa Kỳ, các sinh viên sau đại học và các học giả hậu
tiến sĩ của Việt Nam.
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 VEF trở về Việt
Nam.
Hội các Nghiên cứu sinh và Học giả VEF (VEFFA): Xây dựng mạng lưới các chuyên gia.

Hơn 150 Nghiên cứu sinh và Học giả VEF từ hơn 70 trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ
cùng hội tụ tại Hội nghị lần này.
Để biết thêm chi tiết về VEF và các chương trình của VEF, xin vui lòng truy cập
website tại địa chỉ: www.vef.gov

