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Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được lời mời của Viện Harvard-
Yenching về chương trình học giả. Theo đó, ĐHQGHN được mời đề cử tối đa 04
ứng viên trong số các giảng viên triển vọng tham gia ứng tuyển chương trình.

Theo sứ mệnh của Viện Harvard-Yenching, các học giả được đề cử là những
người có chuyên môn công tác liên quan tới các ngành khoa học xã hội và
nhân văn, trong đó trọng tâm là nghiên cứu văn hóa. Viện Harvard-Yenching ưu
tiên tìm kiếm các học giả xuất sắc với hướng công tác là định hướng nghiên cứu
(so với định hướng ứng dụng). Viện cũng dành sự ưu tiên cho các học giả có
trọng tâm nghiên cứu là nghiên cứu so sánh, đặc biệt là các nghiên cứu giữa
một hoặc nhiều quốc gia châu Á.

Bên cạnh đó, mặc dù Viện Harvard-Yenching không có giới hạn độ tuổi của các
ứng viên, song chương trình vẫn sẽ ưu tiên cho các học giả trẻ tuổi, đang ở giai
đoạn đầu của sự nghiệp nghiên cứu.

Tóm tắt về chương trình học giả của Viện Harvard-Yenching: Chương trình này
cung cấp cho các giảng viên ngành khoa học xã hội và nhân văn (không giới
hạn trong lĩnh vực Nghiên cứu Trung Quốc hoặc Nghiên cứu Đông Á) cơ hội học
tập và nghiên cứu trong khoảng thời gian 10 tháng (từ tháng 8 năm 2022 đến
tháng 5 năm 2023) tại Đại học Harvard và/hoặc các trường đại học tương
đương phù hợp khác.

Hạn cuối nộp đơn đăng ký là ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Thông tin liên hệ: PGS TS. Lê Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Hợp tác Phát triển,
ĐHQGHN. Email: lta@vnu.edu.vn 
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https://drive.google.com/drive/folders/12guMXh8s2xGSEV7V8-CuRCEggBknQowd?usp=sharing

