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THÔNG BÁO HỘI THẢO 

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, hội thảo về: “Viết tiếng Anh kỹ 
thuật và xuất bản học thuật” của GS. Teddy Andrew Knoy tại 6 trường đại 
học của Việt Nam. 

Câu lạc bộ nhà khoa học ĐHQGHN tổ chức hội thảo với chủ đề:  

“How to write effective scientific articles” 

Người trình bày: GS. Teddy Andrew Knoy - Đại Học Jiao Tung (Đài 
Loan) 

Thời gian: 8h30 – 11h30, thứ Năm, ngày 17/4/2014  

Địa điểm: P901, Nhà điều hành ĐHQGHN  

                 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Đối tượng tham dự: thành viên CLB nhà khoa học ĐHQGHN, các nhà 
khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học của ĐHQGHN.  

Nội dung: GS. Teddy Andrew Knoy sẽ trình bày cấu trúc một bài báo 
quốc tế thông dụng, kỹ năng viết, các lỗi cần lưu ý và minh họa bài báo quốc 
tế cho các lĩnh vực như kinh doanh, kỹ thuật, khoa học, y học ... Đồng thời 
người tham dự có thể đặt câu hỏi cho GS. Teddy Andrew Knoy về cách nhận 
diện tạp chí phù hợp để gửi công bố, quy trình đánh giá, biên tập hay kinh 
nghiệm gửi công bố,… 

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Hội thảo và đăng ký tham dự xin vui 
lòng liên hệ với Văn phòng CLB Nhà khoa học ĐHQGHN: Đỗ Hoàng Nam 
(thư ký VSL), Phòng 903 Nhà D2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, DĐ: 
09.83.49.19.84, Email: namdh.it@vnu.edu.vn , Website: http://vsl.vnu.edu.vn 

Xin trân trọng thông báo. 

       PHÓ CHỦ TỊCH CLB 

   (đã ký) 

  

                                                                   Trịnh Thị Thúy Giang 



GIỚI THIỆU VỀ GIÁO SƯ TEDDY ANDREW KNOY 

Giáo sư Teddy Andrew Knoy là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực 
chỉnh sửa bài báo quốc tế, ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc dạy 
viết tiếng Anh Kỹ thuật trong các trường đại học ở Đài Loan.  

Một số thông tin về hoạt động khoa học của Giáo sư Teddy Andrew Knoy: 

 Tác giả của 14 cuốn sách về tiếng Anh kỹ thuật và chuyên nghiệp; 
 Thành lập một trung tâm viết tiếng Anh tại Trường Đại học Y Yunpei 

đồng thời cùng là giảng viên của trường; 
 Chỉnh sửa trên 55.000 bài viết cho việc đăng báo nghiên cứu khoa học 

từ năm 1989; 
 Nhà biên tập tiếng Anh cho một số tạp chí về khoa học, kỹ thuật và y 

học của Đài Loan. 

 


