
________________________________________________________________________

_ 
Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế 2021-2022 

 

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU CHÂU Á 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

GIAO LƯU 

HỌC GIẢ QUỐC TẾ 
 

2021-2022 
 

 

 

 



Đại học Quốc gia Hà Nội 

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á 

 

_________________________________________________________________________ 
Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế 2021-2022 

 

Giới thiệu về  

Viện Nghiên cứu Cao Cấp Chey  
 

Viện Nghiên cứu Cao Cấp Chey (Chey Institute for Advanced Studies – CHEY)  là một viện nghiên 

cứu phi chính phủ, được thành lập nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của cố chủ tịch SK Chey Jong -

Huyn - người sáng lập Qũy Giáo dục Cao học Hàn Quốc, với mục đích phát triển những di sản mà 

ông đã để lại. 

 

Kể từ khi được thành lập năm 1974, Qũy Giáo dục Cao học Hàn Quốc (KFAS) đã hỗ trợ cho hơn 750 

học giả trẻ tài năng theo học nghiên cứu sinh tại các trường đại học hàng đầu thế giới và hiện nay Qũy 

đang hỗ trợ cho hơn 200 sinh viên học tại các trường đại học ngoài nước. Bước vào thiên niên kỷ mới, 

KFAS đã bắt đầu triển khai Chương trình Học thuật Quốc tế và đã hỗ trợ cho hơn 900 học giả quốc tế 

thực hiện nghiên cứu tại Hàn Quốc trong một năm, cộng tác với các giáo sư và các nhà nghiên cứu tại 

các trường đai học và đơn vị học thuật của Hàn Quốc. Qũy cũng đã hợp tác với các trường đại học lớn 

tại 8 quốc gia để thành lập 18 Trung tâm Nghiên cứu Châu Á (ARC) nhằm thúc đẩy hoạt động trao 

đổi học thuật giữa các học giả Châu Á. 

 

Việc thành lập mới Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác học thuật 

quốc tế của Qũy Giáo dục Cao học Hàn Quốc và tận dụng các nguồn nhân lực trong mạng lưới này để 

phân tích các thách thức toàn cầu và đưa ra các giải pháp. Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey cũng hướng 

tới triển khai những nghiên cứu và phân tích chuyên sâu liên quan đến hoạt động đổi mới khoa học và 

những rủi ro để có thể giải quyết một cách có hệ thống với các thách thức và cơ hội chưa từng xảy ra 

trước đây đối với xã hội loài người. 

 

Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey sẽ thúc đẩy sâu rộng hơn các chương trình trao đổi học thuật quốc tế 

dưới đây (các chương trình này trước đây do Qũy giáo dục Cao học Hàn Quốc triển khai). 
 

1. Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế (ISEF) 

2. Các Trung tâm Nghiên cứu Châu Á (ARCs) 

3. Các diễn đàn học thuật quốc tế 
 

Giới thiệu về  

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á 
 

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 

720/TCCB ngày 13 tháng 12 năm 2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm hoạt động 

dưới sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc và là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, 

có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kể cả tài khoản ngoại tệ. 
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Mục đích của Trung tâm là tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, giao lưu và hợp tác khoa 

học của các học giả nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của nghiên cứu khoa học trong nước và 

tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế vì sự phồn 

vinh chung của Châu Á. 

 

Một số hoạt động chính của Trung tâm: 

• Tài trợ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; xuất bản các 

công trình nghiên cứu (sách chuyên khảo, kết quả nghiên cứu, v.v.); 

• Cấp học bổng nghiên cứu toàn phần cho các học giả của Đại học Quốc gia Hà Nội đi nghiên 

cứu sau tiến sỹ tại Hàn Quốc trong thời gian từ sáu tháng đến một năm (theo Chương trình 

Giao lưu Học giả Quốc tế); 

• Tổ chức các Diễn đàn, hội thảo khoa học, các khoá đào tạo, các chương trình giao lưu và hợp 

tác, v.v  

• Các hoạt động khác: Mời học giả nước ngoài sang giảng bài tại Việt Nam, xây dựng và phát 

triển các quỹ và dự án quốc tế, v.v. 

 

 

Giới thiệu về  

Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế 2021-2022 
 
Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế (ISEF) nhằm mục đích tăng cường hợp tác và trao đổi học 

thuật giữa các học giả quốc tế bằng cách tạo cho họ cơ hội được thăm quan, sinh sống và tiến hành 

nghiên cứu ở Hàn Quốc trong thời gian từ sáu tháng đến một năm. Chương trình được thực hiện tại 

Việt Nam vào đầu năm 2000. Đến nay, Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á đã đề cử 56 học giả 

tham gia Chương trình. 

 

1. Mục đích 

Mục đích của Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế là nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực học thuật để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và sự phát triển khoa học giữa các nhóm 

văn hoá khác nhau. Vì vậy, Viện Nghiên cứu Cao Cấp Chey tiền thân là Quỹ Giáo dục Cao học Hàn 

Quốc đã và đang hỗ trợ các học giả xuất sắc muốn được tiến hành nghiên cứu chuyên sâu sau tiến sỹ 

tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu hàng đầu ở Hàn Quốc. 

 

2. Lĩnh vực nghiên cứu 

* Khoa học xã hội và nhân văn (Ngành: Kinh tế học, Quản trị kinh doanh, Khoa học Chính trị, Hành 

chính công, Luật học, Xã hội học, Giáo dục học, Tâm lý học, Nhân chủng học, Báo chí, Địa lý, Triết 

học, Lịch sử, Văn học) 

* Các lĩnh vực liên quan đến năng lượng: Công nghệ hoá dầu và các lĩnh vực có liên quan 
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* Khoa học và công nghệ thông tin: Kỹ thuật điện (khoa học điện tử), viễn thông, khoa học máy tính 

và các lĩnh vực có liên quan. 

* Khoa học đời sống: Hóa sinh, Công nghệ sinh học, Sinh thái học, Miễn dịch học, Công nghệ gen… 

- Ghi chú: 

Khuyến khích các học giả lựa chọn đơn vị cộng tác nghiên cứu tại: Đại học Yonsei Hàn Quốc 

 

3. Thời gian nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu:  

- 01 (một) năm (từ 01 tháng 09 năm 2021 đến 31 tháng 08 năm 2022). 

- 06 (sáu) tháng (từ 01/09/2021 đến 28/02/2022; hoặc từ 01/03/2022 đến 31/08/2022) 

 

4. Đối tượng 

- Cán bộ hiện đang công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội 

+ Có học vị Tiến sỹ trở lên (đã nhận bằng Tiến sỹ tính đến thời điểm nộp hồ sơ) 

+ Dưới 50 tuổi (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) 

+ Có đủ trình độ nghiên cứu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn Quốc (có chứng chỉ ngoại ngữ từ B2 trở 

lên còn giá trị sử dụng, ưu tiên học giả có chứng chỉ quốc tế) 
 

* Những ứng viên không phù hợp: 

- Học giả đã từng nghiên cứu tại Hàn Quốc 

- Học giả có mục đích chính là giảng dạy tại Hàn Quốc 

- Học giả đã từng nhận học bổng ISEF 

 

5. Chi tiết về hỗ trợ tài chính  

(Các khoản hỗ trợ trên được cấp trực tiếp cho học giả) 

 

- Hỗ trợ nghiên cứu: 3.000.000 won/tháng (tương đương khoảng 2.600 USD) 

(Tương đương 36.000.000 won cho nghiên cứu 01 năm hoặc 18.000.000 won cho nghiên cứu 06 

tháng) 

- Hỗ trợ báo cáo tổng hợp: 1.000.000 won sau khi nộp báo cáo kết quả nghiên cứu vào cuối kỳ (tháng 

08/2021 với nghiên cứu 01 năm; tháng 02/2021 hoặc tháng 08/2021 với nghiên cứu 06 tháng) 

- Hỗ trợ xuất bản kết quả nghiên cứu:  

+ 2.000 - 5.000 USD cho một bài báo đăng trên tạp chí được kiểm định (SSCI, AHCI, SCI) 

+ 1.000 USD cho một bài báo đăng trên tạp chí của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc 

 * Ghi chú: Khoản hỗ trợ này có giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày học giả kết thúc thời gian nghiên 

cứu tại Hàn Quốc và xuất bản kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu tại Hàn Quốc 

theo Chương trình ISEF (cần ghi rõ trong bài báo là kết quả nghiên cứu được tài trợ từ Chương 

trình ISEF của Viện Nghiên cứu Cao Cấp Chey CIAS) 

- Hỗ trợ ổn định ban đầu: 1.000.000 won (cấp một lần) 

- Vé máy bay khứ hồi: Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông Hà Nội – Seoul – Hà Nội. 

- Bảo hiểm: 
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+ Bảo hiểm y tế (theo yêu cầu) 

+ Bảo hiểm tai nạn cho người nước ngoài 

- Được tạo điều kiện tối ưu về cơ sở vật chất để nghiên cứu  

+ Có khu nghiên cứu cá nhân tại văn phòng của Viện Nghiên cứu Cao Cấp Chey- CIAS; 

+ Được sử dụng hệ thống thư viện của Viện Nghiên cứu Cao Cấp Chey - CIAS có liên kết với các 

hệ thống thư viện trên toàn thế giới; 

+ Được hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu; 

+ Các chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu (hội thảo, toạ đàm, v.v); 

- Được tham gia lớp học tiếng Hàn Quốc; các chuyến tham quan, du khảo văn hoá; các chuyến thăm 

quan các khu công nghiệp, v.v. 

 

6. Thủ tục và Hồ sơ đăng ký 

Thủ tục đăng ký: 

- Nộp đầy đủ các hồ sơ tại văn phòng của Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á đồng thời đăng 

ký trực tuyến tại website của Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey: www.chey.org (Exchange 

Program – ISEF – Apply – Application).  

(Trung tâm không chịu trách nhiệm với những hồ sơ chỉ đăng ký trực tuyến tại website của Viện 

Chey) 

Hồ sơ đăng ký: 

- Đơn đăng ký tham gia Chương trình – Application form (Tiếng Anh, theo mẫu) 

- Đề cương đề tài – Research Proposal (Tiếng Anh và Tiếng Việt, theo mẫu) 

- 02 thư giới thiệu – Letter of Recommendation: (Tiếng Anh, theo mẫu) 

- 02 sách (chuyên khảo hoặc công trình nghiên cứu đã xuất bản) hay 02 bài báo hoặc 01 sách 

(chuyên khảo hoặc công trình nghiên cứu đã xuất bản) và 01 bài báo có liên quan đến đề tài đăng 

ký tham gia chương trình ISEF.  

   Lưu ý: sách chuyên khảo/công trình nghiên cứu hoặc bài báo đã đăng trên các tạp chí khoa học uy 

tín trong nước và quốc tế). Mỗi công trình đính kèm bản tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh không quá 

300 từ. 

- Giấy xác nhận cơ quan công tác – Certificate of Employment (Tiếng Anh) có giá trị trong vòng 2 

tháng tính đến thời điểm apply hồ sơ. 

- Thư xác nhận cộng tác nghiên cứu – Letter of Research Affiliation (Tiếng Anh) (nếu đến thời điểm 

nộp hồ sơ đã tìm được cơ quan cộng tác nghiên cứu) 

- Bản photo Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ (có dấu công chứng)   

* Ghi chú: Tải mẫu hồ sơ đăng ký tại website của Trung tâm theo địa chỉ: www.arc.vnu.edu.vn 

 

7. Quy trình xét chọn 

Hồ sơ nộp về Trung tâm sẽ được phân loại theo từng chuyên ngành nghiên cứu, sau đó sẽ được 

gửi cho chuyên gia phản biện (2 chuyên gia phản biện cho mỗi hồ sơ). Hai chuyên gia phản biện này 

không cùng công tác trong một cơ quan, trong đó có ít nhất 1 phản biện ngoài Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

http://www.chey.org/
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Dựa trên kết quả đánh giá của chuyên gia phản biện, Hội đồng chuyên môn của Trung tâm sẽ 

họp xét duyệt và đề cử các ứng viên xuất sắc và ưu tú nhất tham gia chương trình. Việc xét duyệt chỉ 

căn cứ vào chất lượng khoa học của đề tài nghiên cứu mà ứng viên đề xuất và năng lực nghiên cứu 

của ứng viên. 

Các ứng viên sẽ có thể phải tham gia bài kiểm tra trình độ tiếng Anh và phỏng vấn của Trung 

tâm trước khi đề cử sang Viện Nghiên cứu Cao Cấp Chey. 

Hồ sơ của các ứng viên sau khi qua vòng xét duyệt tại Việt Nam sẽ được gửi sang Viện Nghiên 

cứu Cao Cấp Chey cho vòng xét duyệt và quyết định cuối cùng. 

 

8. Kế hoạch 

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 08/1/2021 

- Thông báo kết quả xét duyệt tại Việt Nam: khoảng 14 tháng 2 năm 2021 

- Thông báo kết quả cuối cùng từ Viện Nghiên Cứu Cao Cấp Chey: khoảng 31 tháng 03 năm 2021 

  

Hướng dẫn đăng ký tham gia chương trình 
 

Ứng viên cần nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu về văn phòng Trung tâm và hoàn tất mọi thủ tục đăng ký 

trực tuyến trước ngày 08/1/2021 

  

1. Hồ sơ nộp về Trung tâm: 

Ứng viên cần nộp về Trung tâm các hồ sơ sau đây: 

1. Đơn đăng ký tham gia chương trình – Application form (1 bản bằng tiếng Anh) 

2. Đề cương đề tài – Research Proposal (2 bản, một bản tiếng Anh, một bản tiếng Việt). Đề cương đề 

tài tiếng Anh nộp về Trung tâm cũng chính là bản đề cương đề tài sẽ gửi khi đăng ký trực tuyến. Nội 

dung đề cương đề tài ở bản tiếng Anh và tiếng Việt phải giống nhau.  

3. Hai (02) thư giới thiệu (bằng tiếng Anh) 

4. Hai (02) sách (chuyên khảo hoặc công trình nghiên cứu đã xuất bản) hay 02 bài báo hoặc 01 sách 

(chuyên khảo hoặc công trình nghiên cứu đã xuất bản) và 01 bài báo có liên quan đến đề tài đăng 

ký tham gia chương trình ISEF.  

   Lưu ý: sách chuyên khảo/công trình nghiên cứu hoặc bài báo đã đăng trên các tạp chí khoa học uy 

tín trong nước và quốc tế). Mỗi công trình đính kèm bản tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh không quá 

300 từ. 

5. Giấy xác nhận cơ quan công tác – Certificate of Employment (1 bản bằng tiếng Anh) có đầy đủ dấu 

và chữ ký của cơ quan chủ quản 

6. Thư xác nhận cộng tác nghiên cứu – Letter of research affiliation (nếu có) 

7. Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ (Bản photo có dấu công chứng) 
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_________________________________________________________________________ 
Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế 2021-2022 

 

 

* Ghi chú: 

- Xin đọc kỹ hướng dẫn trong các mẫu đơn trước khi hoàn thiện.  

- Các hồ sơ không điền đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác có thể bị loại mà không cần 

báo trước. 

 

2. Đăng ký trực tuyến:  

Sau khi nộp hồ sơ về Trung tâm, đề nghị ứng viên hoàn tất thủ tục đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn 

chi tiết dưới đây: 

a. Đăng ký thành viên: 

- Truy cập vào trang web: (www.chey.org) – Exchange Programs – ISEF – Apply – truy cập vào hạng 

mục Application và ấn vào nút Apply để xác thực email.  

- Sau khi điền đẩy đủ các thông tin đăng ký và xác nhận đăng ký, học giả sẽ nhận được một số xác 

nhận (Authentication number) gửi về địa chỉ email vừa đăng ký. Sử dụng số xác nhận đó hoàn tất 

thủ tục đăng ký thành viên. 

b. Đăng ký tham gia chương trình: 

- Đăng nhập (Log in) vào trang web: www.chey.org với tên và mật khẩu vừa đăng ký 

- Nhấn vào mục ISEF Application ở phía bên tay trái màn hình (biểu tượng hình chiếc máy tính mở) 

hoặc vào phần International Program/ISEF/ISEF application. 

- Bấm vào Apply ở cuối màn hình để vào phần đăng ký. Phần đăng ký sẽ gồm có 4 trang: Personal 

Information, Academic Information và Additional Information and submission of doucments. 

- Điền đầy đủ các thông tin ở phần Personal Information rồi bấm Save and Continue để chuyển sang 

phần Academic Information (Thông thường, phần này sẽ tự động được cập nhật với các thông tin 

khi đăng ký làm thành viên. Học giả cần kiểm tra lại để đảm bảo không bỏ sót thông tin hoặc thông 

tin bị nhập sai). Đơn đăng ký tham gia chương trình được hoàn thiện khi bạn điền đầy đủ các thông 

tin ở 4 trang. 

 

Lưu ý: Trong phần này, học giả nhất thiết phải chọn Vietnam National University, Hanoi trong 

mục Please select the ARC with which you are affiliated ở phía giữa trang. Nếu không chọn mục 

này, hồ sơ đăng ký của học giả sẽ không được đưa vào danh sách  xét duyệt. 

 

- Điền đầy đủ các thông tin trong phần Academic Information rồi bấm Save and Continue để chuyển 

sang phần Additional Information. 

- Điền đầy đủ các thông tin trong phần Additional Information, đính kèm ảnh chân dung và đề cương 

đề tài bằng tiếng Anh. Sau khi đã hoàn tất toàn bộ nội dung đăng ký, nếu ứng viên thấy hồ sơ chưa 

hoàn chỉnh, cần bổ sung, sửa chữa hoặc muốn kiểm tra lại thì có thể chọn Save and continue để lưu 

lại hồ sơ. Nếu ứng viên thấy hồ sơ đã hoàn chỉnh thì chọn Submit Application để nộp hồ sơ. Sau khi 

đã nộp hồ sơ, ứng viên sẽ không thể sửa chữa hoặc thay đổi các thông tin đã nộp.  

http://www.chey.org/


Đại học Quốc gia Hà Nội 

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á 

 

_________________________________________________________________________ 
Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế 2021-2022 

 

 

* Ghi chú: 

- Các thông tin đăng ký trực tuyến phải giống như thông tin khai trong bản “Đơn đăng ký tham gia 

chương trình – Application form” 

- Sau khi đăng ký trực tuyến, ứng viên có thể vào phần Application History để theo dõi quá trình xét 

duyệt. 

- Nếu có vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin liên hệ tới văn phòng Trung tâm. 

 

3. Địa điểm nộp hồ sơ:  Hồ sơ nộp trực tiếp tại văn phòng Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu điện 

theo địa chỉ: 

 

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á 

Tầng 8, Tòa nhà C1T - Trung tâm Thông tin Thư viện 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: 024 3754 7987               Email: arc@vnu.edu.vn  

Website: www.arc.vnu.edu.vn  

 

  

mailto:arc@vnu.edu.vn
http://www.arc.vnu.edu.vn/

