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Hà Nội, Việt Nam và Washington, D.C., Ngày 20 tháng 7 năm 2016 – Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF)
xin trân trọng thông báo về việc tuyển chọn 6 giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại các trường đại học
Việt Nam theo chương trình Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam (USFS). Nhóm giáo sư của niên
khóa này sẽ giảng dạy trong năm học 2016-2017. Tính đến nay, VEF đã cấp 48 tài trợ cho 39 Giáo sư
và Phó Giáo sư tham gia giảng dạy các khóa học trong các ngành STEMM1 tại các trường đại học Việt
Nam, với chương trình học và phương pháp giảng dạy của Hoa Kỳ. Nhóm giáo sư của năm nay bao
gồm:
TS. Max Häggblom là Giáo sư Xuất sắc (Distinguished Professor) và Trưởng khoa Hóa sinh và Vi
Sinh tại Đại học Rutgers. Các nghiên cứu của Giáo sư Häggblom tập trung vào lĩnh vực hệ sinh thái vi
sinh và vi sinh học môi trường. Giáo sư Häggblom sẽ giảng dạy bộ môn Vi sinh học môi trường tại Đại
học Cần Thơ, vùng đồng bằng Sông Cửu Long, vào học kỳ thu 2017.
TS. Aixuan Holterman là Giáo sư Phẫu thuật/Nhi, Phó trưởng khoa Nghiên cứu Phẫu thuật tại Đại
học Y Illinois. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác cùng Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, TS.
Holterman sẽ giảng dạy nội dung về cấp cứu phẫu thuật nhi khoa nhằm giúp giảm áp lực về phẫu thuật
cho các bệnh viện tuyến trên và tăng cường năng lực phẫu thuật cho các bệnh viện tuyến quận, huyện.
Chương trình sẽ bắt đầu vào học kỳ thu 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
TS. Roy T. R. McGrann, là Phó Giáo sư ngành Kỹ thuật Cơ khí tại Khoa Kỹ thuật và Khoa học Ứng
dụng Thomas J. Watson, Đại học Binghamton. Các nghiên cứu của Giáo sư McGrann tập trung vào
lĩnh vực thiết kế cơ khí với sự hỗ trợ của máy tính và đào tạo kỹ thuật. Ông sẽ giảng dạy tại Trường
Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia (VNU) Thành phố Hồ Chí Minh bộ môn “Động lực học” trong học
kỳ thu 2016 và giúp xây dựng chương trình đào tạo bộ môn Cơ điện tử cho một học kỳ.
TS. Nguyễn Thái Đức là Giáo sư ngành Xây dựng và Môi trường; Giả lập mô hình và Kỹ thuật trực
quan tại Đại học Old Dominion, Norfolk, Virginia. Giáo sư Đức sẽ giảng dạy bộ môn “Phân tích phần
tử hữu hạn” vào học kỳ thu 2016 và “ Tối ưu hóa cơ khí” vào học kỳ xuân 2017 tại Đại học Mỏ và Địa
chất Hà Nội.
TS. Keith A. Teague, P.E., là Giáo sư, Nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật Điện-Điện tử-Viễn thông và
Máy tính tại Đại học Bang Oklahoma. TS. Teague sẽ giảng dạy môn “Nhập môn Xử lý tín hiệu số nâng
cao”, tại Đại học Thái Nguyên, qua hình thức giảng dạy trực tuyến từ Hoa Kỳ, vào học kỳ thu 2016.
TS. Rao Vemuri, Giáo sư Danh dự, Khoa Kỹ thuật, Đại học California, Davis, sẽ giảng dạy hai khóa
học về “Trí tuệ nhân tạo” và “Điện toán di động” tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia
(VNU) Thành phố Hồ Chí Minh vào học kỳ thu 2016 và học kỳ xuân 2017. Giáo sư Vemuri đóng vai
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Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán, và Y học
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trò quan trọng trong việc thiết lập Văn bản ghi nhớ (MOU) giữa Đại học California, Davis và Đại học Khoa học Tự nhiên,
Thành phố Hồ Chí Minh.
Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), hiện đã bước vào năm hoạt động thứ 14. Chương trình Học bổng của VEF đã đưa 571
Nghiên cứu sinh sang học tại các 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 55 tiến sỹ của Việt Nam tham gia các chương trình
sau tiến sỹ kéo dài tối đa 12 tháng tại các trường đại học của Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về VEF, xin vui lòng
truy cập địa chỉ: www.vef.gov.
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