Chương trình Học giả
Niên khoá 2007-08
Quỹ Giáo dục Việt Nam xin trân trọng thông báo Chương trình Học giả VEF dành cho
những công dân Việt Nam đã có bằng tiến sỹ các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ
thuật hoặc toán học – sau đây được gọi là STEM. Chương trình Học giả nhằm hỗ trợ việc đào
tạo phát triển chuyên môn bao gồm các hoạt động học tập, nghiên cứu và quan sát, được phối
hợp thực hiện với các cơ sở giáo dục hàng đầu Hoa Kỳ. Học giả sẽ tham gia một chương
trình kéo dài tối đa là một năm gồm các khóa học chính thức, hội thảo, các buổi trao đổi
chuyên môn, làm việc tại phòng thí nghiệm, nghiên cứu thực địa hoặc các hoạt động phát
triển chuyên môn khác. Khi trở về Việt Nam, các học giả phải sử dụng những kiến thức và
kỹ năng lĩnh hội được tại Hoa Kỳ đào tạo lại cho những người khác. Theo đó, Chương trình
Học giả VEF là một chương trình đào tạo những người sẽ đào tạo lại những người khác.
Thông tin chung
Từ năm 2003, thông qua Chương trình Học giả , VEF đã tuyển chọn và đưa các nghiên cứu
sinh Việt nam sang tham gia các chương trình đào tạo sau đại học tại các trường đại học hàng
đầu Hoa Kỳ. Bên cạnh Chương trình Học bổng rất thành công này, VEF được phép xây dựng
thêm một Chương trình Học giả quốc tế cho các chương trình đào tạo sau tiến sỹ tại Hoa Kỳ.
Với sự giúp đỡ và sự tham gia liên tục của Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ, VEF đã xây
dựng xong Chương trình Trao đổi Học giả.
ĐƠN XIN CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ NIÊN KHOÁ 2007-2008
Trong niên khóa 2007-08, bắt đầu vào mùa thu 2007 đến mùa hè 2008, VEF sẽ tài trợ 10 suất
học bổng trong Chương trình Học giả cho các khoá học từ 3 tháng đến 1 năm (12 tháng).
THỜI HẠN NỘP ĐƠN TRỰC TUYẾN: 1 tháng 2 đến 6 tháng 4, 2007
Hạn chót nộp đơn: 6 tháng 4, 2007
Mẫu đơn trực tuyến có tại trang Web này www.vef.gov từ ngày 1/2/2007.
Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa kỳ sẽ xem xét các đơn xin học bổng thuộc Chương trình Học
giả vào tháng 4 và sẽ đề cử các ứng viên cuối cùng. Hội đồng Quản trị của VEF sẽ phê chuẩn
những học giả được chọn tham gia Chương trình này và VEF sẽ thông báo cho tất cả các ứng
viên về tình trạng đơn xin học bổng của họ vào đầu tháng 5, 2007.
Tất cả các học giả trúng tuyển sẽ tham gia vào Chương trình Định hướng trước khi lên
đường, được tổ chức từ 7 – 12 tháng 6, 2007, tại Việt Nam. Tuỳ thuộc vào thời gian học tập
tại Hoa Kỳ, các học giả này được yêu cầu tham gia Hội nghị Thường niên các Nghiên cứu
sinh VEF tổ chức tại Hoa Kỳ từ 2 đến 6 tháng 1, 2008.
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TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN
VEF thực hiện một quy trình nộp đơn và tuyển chọn công khai, cạnh tranh và minh bạch. Những

ứng viên cuối cùng sẽ được lựa chọn dựa trên khả năng chuyên môn, thành tích học tập, chất
lượng của đề án phát triển chuyên môn của họ, kết quả mong đợi sẽ đạt được và tiềm năng
đóng góp của ứng viên cho Việt Nam.

Các ứng viên xin học bổng Chương trình Học giả phải đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:

•

Là công dân Việt Nam

•

Có bằng tiến sỹ trong các ngành STEM

•

Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Những Tiêu chí Tuyển chọn sau đây sẽ được sử dụng để đánh giá các ứng viên của Chương
trình Trao đổi Học giả:
•

Các minh chứng về thành tích chuyên môn xuất sắc cho một học giả tại Việt Nam.

•

Chất lượng đề án phát triển chuyên môn
Được thể hiện qua văn bản đề xuất kế hoạch phát triển chuyên môn trong đó
1) miêu tả chi tiết các hoạt động mà ứng viên sẽ thực hiện tại Hoa Kỳ và 2)
nêu rõ những kinh nghiệm phát triển chuyên môn này sẽ đóng góp như thế
nào cho việc thăng tiến nghề nghiệp của họ tại Việt Nam.

•

Cam kết trở về Việt Nam đóng góp cho sự phát triển giáo dục và khoa học của đất
nước
Được thể hiện qua một kế hoạch đào tạo mô tả rõ cách thức mà học giả sẽ
truyền đạt lại những kiến thức, kỹ năng, và khả năng đã lĩnh hội được từ Hoa
Kỳ cho các học giả khác tại Việt nam.

•

Thư hỗ trợ của cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ
Được thể hiện qua thư hỗ trợ của trường đại học, khoa và/ hoặc giáo sư tiếp
nhận ở Hoa Kỳ mà được xem là trường, khoa, giáo sư tốt nhất trong lĩnh vực
hoặc chuyên ngành nghiên cứu.

•

Thư hỗ trợ của cơ quan trong nước của ứng viên
Văn bản hỗ trợ của tổ chức/ cơ quan trong nước của ứng viên hoặc của các
đơn vị Việt Nam đồng ý tổ chức các buổi huấn luyện để truyền đạt lại cho cho
các học giả khác tại Việt Nam những kiến thức đã lĩnh hội được từ Hoa Kỳ.

•

Khả năng tiếp tục hợp tác với các cơ sở đào tạo Hoa Kỳ

Mọi đối tượng hợp lệ đều có thể xin học bổng Chương trình Học giả. Tuy nhiên, Chương
trình sẽ ưu tiên cho giảng viên của các trường đại học, viện nghiên cứu hoặc cơ sở đào tạo tại
Việt Nam.
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HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
VEF cung cấp cho học giả các hỗ trợ tài chính như sau:
1. Phí xin visa, nếu có.
2. Phí kiểm tra sức khoẻ và tiêm thuốc ngừa do cơ sở tiếp nhận đào tạo ở Hoa Kỳ yêu
cầu trước khi lên đường.
3. Chi phí liên quan tới Chương trình Định hướng trước khi lên đường.
4. Phụ cấp ban đầu 500 đô la Mỹ.
5. Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ Việt Nam tới trường tiếp nhận ở Hoa Kỳ
6. Trợ cấp hàng tháng 2000 đô la Mỹ cho các chi phí sinh hoạt (gồm chỗ ở, ăn uống, đi
lại, và các khoản phát sinh khác v.v.) và phí bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ. Khoản trợ cấp
này được tính theo tỷ lệ cho số ngày lẻ trong tháng nếu có.
7. Chi trả một lần cho các chi phí phát triển chuyên môn như là sách, tạp chí, phí hội
viên và các thiết bị. Khoản tiền phụ thuộc vào thời gian của chương trình tại Hoa Kỳ:
(1) 1500 đô la Mỹ cho các chương trình dưới 6 tháng; hoặc (2) 3000 đô la Mỹ cho các
chương trình từ 6 – 12 tháng.
8. Các khoản chi phí đã được phê chuẩn (như vé máy bay, khách sạn và tiền ăn) liên
quan tới Hội nghị Thường niên các Nghiên cứu sinh VEF.
9. 2500 đô la Mỹ cho các chi phí tham dự hội thảo chuyên môn tại Hoa Kỳ liên quan tới
chuyên ngành của học giả.
10. 2500 đô la Mỹ cho các chi phí liên quan tới chương trình đào tạo phát triển chuyên
môn do một đơn vị khác hơn là cơ sở đào tạo hoặc viện nghiên cứu tiếp nhận học giả
ở Hoa Kỳ tổ chức. Chương trình này phải được Cán bộ Chương trình VEF xem xét để
đảm bảo rằng học giả được phép tham dự chương trình này trong thời gian lưu tại
Hoa Kỳ trước khi VEF có thể phê chuẩn cho học giả tham gia.
NHỮNG HỖ TRỢ KHÁC TỪ VEF
1. VEF tài trợ visa J-1 cho học giả trong Chương trình này và những người thân cùng đi
sang Hoa Kỳ.
2. VEF sẽ quyết định loại visa J-1 nào là phù hợp (học giả nghiên cứu, học giả ngắn
hạn, sinh viên học chương trình không nhận bằng) tuỳ thuộc vào các hoạt động được
đề nghị trong chương trình kế hoạch của học giả.
3. Văn phòng VEF tại Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ liên tục cung cấp thông tin và hỗ trợ cho
học giả.
4. Học giả sẽ trở thành một thành viên của mạng lưới các nghiên cứu sinh VEF, trước,
trong và sau thời gian tham gia Chương trình Học giả.
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN
Khi nộp đơn, ứng viên của Chương trình Học giả phải cung cấp những thông tin sau:
1. Sơ yếu Lý lịch (tối đa 5 trang). Xem mẫu Phụ lục A đính kèm.
2. Bản miêu tả rõ ràng và ngắn gọn về dự án, chương trình, kế hoạch nghiên cứu và học
tập sẽ được thực hiện trong Chương trình Học giả, mục tiêu, thời gian, kết quả mong
đợi đạt được của dự án và những đóng góp của dự án cho sự thăng tiến nghề nghiệp
của học giả tại Việt Nam, kế hoạch tiếp tục hợp tác với trường tiếp nhận học giả ở
Hoa Kỳ (tối đa 4 trang).
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3. Bản miêu tả rõ ràng và ngắn gọn kế hoạch huấn luyện bằng cách truyền đạt lại cho
các học giả khác tại Việt Nam những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được tại Hoa Kỳ.
4. Thư cam kết hỗ trợ của trường đại học, viện nghiên cứu, khoa hoặc giáo sư mà ứng
viên thấy là phù hợp nhất để ứng viên được tiếp nhận và theo học trong khuôn khổ
của Chương trình Học giả. Chúng tôi đề nghị ứng viên nên xin thư chấp nhận hỗ trợ
của nhiều hơn là một trường được xem là có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn của
ứng viên. Thư cam kết hỗ trợ cần có những thông tin sau:
a. Thời gian tham gia Chương trình Học giả gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc;
b. Vai trò của trường, khoa hoặc giáo sư tiếp nhận gồm những khoản nào trường,
khoa hoặc giáo sư sẽ giúp đỡ cho học giả và những khoản nào học giả sẽ phải
tự thu xếp;
c. Những kỳ vọng của trường, khoa và giáo sư tiếp nhận về vai trò và sự tham
gia của học giả;
d. Kết quả mong đợi đạt được từ chương trình đề xuất của học giả
e. Những hỗ trợ của trường tiếp nhận ở Hoa kỳ đối với học giả có thể bao gồm:
i. Hỗ trợ tài chính, nếu có;
ii. Văn phòng hoặc bàn làm việc
iii. Sử dụng điện thoại gọi tại Hoa Kỳ và quốc tế;
iv. Sử dụng máy tính cá nhân (máy xách tay hoặc để bàn);
v. Sử dụng các thiết bị khác gồm máy fax;
vi. Sử dụng phòng thí nghiệm và các thiết bị, và những hạn chế sử dụng;
vii. Sử dụng thư viện và các tiện nghi khác gồm cả trung tâm y tế;
viii. Được cấp thẻ sinh viên của trường; và
f. bất cứ thông tin nào khác đề cập đến những sắp xếp, bố trí giữa cơ sở tiếp
nhận Hoa Kỳ và học giả.
5. Thư cam kết của tổ chức/ cơ quan làm việc của ứng viên tại Việt Nam hỗ trợ cho ứng
viên tham gia Chương trình Học giả và một văn bản đồng ý hỗ trợ cho học giả đào
tạo lại cho những người khác từ những kiến thức và kỹ năng mà học giả đã tiếp thu
được tại Hoa Kỳ.
6. Thông tin chi tiết về hội nghị chuyên môn, các chương trình đào tạo chuyên môn
hoặc những hoạt động khác tại Hoa Kỳ mà ứng viên muốn tham gia.
a. Do học giả sẽ dành phần lớn thời gian tại Hoa Kỳ cho chương trình đang theo
học tại cơ sở tiếp nhận, nên các hội nghị, chương trình đào tạo không nên kéo
dài hơn MỘT TUẦN.
b. Văn bản xác nhận của trường tiếp nhận, cho phép học giả tham gia các hoạt
động này TRONG KHUÔN KHỔ THỜI GIAN HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG
CỦA HỌC GIẢ. Nói một cách khác, các học giả phải tham gia các hoạt động
này trong khuôn khổ thời gian mà cơ sở tiếp nhận Hoa Kỳ đồng ý tiếp nhận
học giả.
c. Thông tin về địa điểm, chủ đề và đơn vị tổ chức, mục đích, thời gian và trang
Web của từng hoạt động mà học giả mong muốn tham dự. Học giả cần đảm
bảo rằng khoản hỗ trợ 2500 đô la Mỹ dành cho hội nghị và hoặc khoản tiền tài
trợ 2500 đô la Mỹ cho chương trình đào tạo phát triển chuyên môn sẽ đủ để
chi trả các chi phí phát sinh.
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d. Nếu ứng viên muốn tìm môt hội nghị và một chương trình đào tạo sau thì các
cở sở tiếp nhận phải thông qua những hoạt động này trong khoảng thời gian
học giả đang học tại cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ.
TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC GIẢ
Trong chương trình Định hướng Tiền du học, VEF sẽ xem xét cụ thể trách nhiệm của học
giả. Các trách nhiệm bao gồm:
1. Ngay sau khi được tuyển chọn tham gia vào Chương trình Học giả, cần xin cơ quan
làm việc của học giả một văn bản cho phép tham gia Chương trình Học giả trong
khoảng thời gian của dự án.
2. Sắp xếp tạm thời vấn đề nhà ở tại Hoa Kỳ. Thường thì các cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ
có các dịch vụ giúp các học giả tìm được nhà ở tạm thời phù hợp, được trang bị đồ
đạc hoặc không.
3. Chi trả bất cứ các khoản thuế do liên bang hoặc chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu trên khoản
tiền nhận từ VEF hoặc từ các nguồn khác khi ở Hoa Kỳ.
4. Trả tất cả các chi phí liên quan tới người phụ thuộc đi cùng hoặc tới thăm học giả khi
học tại Hoa Kỳ.
5. Chi trả cho tất cả các khoản bảo hiểm y tế, và các phí bảo hiểm khác cho thời gian
đang học tập tại Hoa Kỳ.
6. Tuân thủ mọi quy trình và quy định của VEF, của cơ sở tiếp nhận học giả ở Hoa Kỳ,
của cơ quan di trú Hoa Kỳ và của tất cả các luật hữu quan.

VEF hoan nghênh các ứng cứ viên có đủ tiêu
chuẩn tham gia Chương trình Học giả!
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Phụ lục A
Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch
Tên/ Thông tin Liên lạc
Trình độ học vấn (cơ sở đào tạo và bằng cấp, các khoá đào tạo sau tiến sỹ và các khoá đào
tạo khác, năng lực và kiến thức chuyên môn khác)
Vị trí công tác hiện tại (ngày tháng giữ vị trí, trách nhiệm, bản tóm tắt các công trình nghiên
cứu mà bạn đã thực hiện)
Vị trí công tác trước đây (ngày tháng giữ vị trí, trách nhiệm)
Thành tích/Giải thưởng
Thành viên các hiệp hội chuyên nghiệp (Hội Danh dự/Khoa học/ Kỹ thuật)
Tài trợ nghiên cứu (gồm các khoản tài trợ, hợp đồng hoặc các nguồn tài chính khác mà bạn
đã được nhận)
Báo cáo khoa học và các bài trình bày
Các bài báo xuất bản (Các bài báo, kỷ yếu hội nghị, sách và các chương sách)
Bằng sáng chế phát minh
(Chú ý: Đây là bản mẫu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những thông tin này trong đơn xin
học bổng trực tuyến.)
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