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Chương trình này do Viện IRED phối hợp với một hội đồng khoa học 
gồm các giáo sư quốc tế cùng thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo.

Giảng viên đại học thì không thể không làm nghiên cứu, vì giảng dạy 
và nghiên cứu luôn là hai nghề nghiệp thiết yếu và song hành của một 
giảng viên đại học. Tuy nhiên, để có thể làm nghiên cứu một cách chuyên 
nghiệp thì cần phải được đào tạo bài bản; và để có thể làm nghiên cứu 
theo chuẩn mực quốc tế thì cần phải được đào tạo theo chuẩn mực quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chương trình này nhằm “Phát triển Năng lực Nghiên cứu” 
trong các ngành khoa học xã hội dành cho giảng viên đại học

Theo Chuẩn Mực Quốc Tế (Anh-Mỹ)
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1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
     (Chương trình sẽ đào tạo gì cho học viên) 

Theo mô hình đào tạo của Viện IRED, để trở thành một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp thì phải 
hội đủ 07 điều kiện sau:

Dựa trên “mô hình 07 điều kiện” mà một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp cần có nói trên thì mục 
tiêu đào tạo của chương trình là:
	 Trang bị những nhận thức cốt lõi mà một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, một nhà nghiên cứu 

“hội nhập quốc tế” cần có;
	 Trang bị những kiến thức nền tảng, cập nhật mà một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, một nhà 

nghiên cứu “hội nhập quốc tế” cần có;
	 Tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, giữa các học viên và 

giảng viên, diễn giả của chương trình.

ĐIỀU KIỆN CẦN:
1. Khát vọng nghề nghiệp: Khát vọng 

trở thành một nhà nghiên cứu chuyên 
nghiệp, một nhà nghiên cứu trình độ 
quốc tế.

2. Tố chất nghề nghiệp: Tố chất mà một 
người cần có để có thể trở thành một nhà 
nghiên cứu chuyên nghiệp.

ĐIỀU KIỆN ĐỦ:
3. Kiến thức nghề nghiệp: Những kiến thức 

cần có và phải có về “nghề nghiên cứu” 
của một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp.

• Kiến thức nền tảng, nhận thức cốt 
lõi về “Nghề nghiên cứu” (Nội dung 
này sẽ được trang bị trong chương 
trình “Phương pháp nghiên cứu/Nghề 
nghiên cứu” này của Viện IRED)

• Kiến thức chuyên sâu về “nghề nghiên 
cứu” và về “lĩnh vực chuyên môn” mà 
mình nghiên cứu, cũng như kiến thức 
chiều rộng xung quanh nghề nghiên 
cứu và lĩnh vực nghiên cứu mà mình 
theo đuổi (Nội dung này Học viên sẽ tự 
trang bị sau khi kết thúc chương trình)

4. Kinh nghiệm nghề nghiệp: Vì không ai 
có thể chuyên nghiệp, không ai có thể giỏi 
nghề mà không làm nghề/hành nghề, cho 
dù đã học nghề rất nhiều, điều này càng 
đúng đối với “nghề nghiên cứu”.

5. Quan hệ nghề nghiệp: Nghề cũng cần có 
giao lưu, kết nối, quan hệ rộng rãi trong 
giới nghiên cứu nói chung và trong lĩnh 
vực mà mình nghiên cứu nói riêng, vì 
không ai có thể giỏi nghề mà lại không 
học hỏi từ người khác, nhất là học hỏi từ 
đồng nghiệp trong ngành nghề và trong 
lĩnh vực của mình.

6. Đạo đức nghề nghiệp: Bên cạnh đạo đức 
con người và nền tảng văn hóa thì nghề 
nào cũng cần có đạo đức nghề nghiệp và 
văn hóa nghề nghiệp, nghề nghiên cứu 
cũng không phải là ngoại lệ.

7. Điều kiện khác: Sức khỏe, vốn sống (gồm 
kiến thức cuộc sống, kinh nghiệm cuộc 
sống và quan hệ trong cuộc sống); nếu 
thiếu một sức khỏe dồi dào và một vốn 
sống phong phú thì khó có thể thành 
công ở bất cứ nghề nào, kể cả nghề 
nghiên cứu.
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	Định vị hay tái định vị chân dung 
của một nhà nghiên cứu mà mình 
muốn trở thành; Đồng thời hiểu thấu 
và nhìn rõ con đường mà mình phải 
đi và những điều kiện mà mình cần 
phải có để có thể trở thành một nhà 
nghiên cứu chuyên nghiệp, một nhà 
nghiên cứu “hội nhập quốc tế”;
(Trước khi tái định vị chân dung của 
một nhà nghiên cứu mà mình muốn 
trở thành thì mỗi Học viên cũng sẽ tái 
định vị chân dung con người/cuộc đời 
và chân dung sự nghiệp của mình. Vì 
một khi mình không biết mình muốn 
có một cuộc đời như thế nào và một 
sự nghiệp ra sao thì cũng khó mà 
định vị cho  mình “chân dung” một 
nhà nghiên cứu mà mình muốn trở 

thành. Và do đó, mình cũng khó có 
thể trở thành một cái mà mình cũng 
không biết rõ nó là cái gì);

	 Lĩnh hội những nhận thức cốt lõi, 
những kiến thức nền tảng, cập nhật 
mà một nhà nghiên cứu chuyên 
nghiệp cần phải có, để từ đó, có thể tự 
mình trang bị những kiến thức chuyên 
sâu hơn về nghề nghiên cứu và lĩnh 
vực nghiên cứu trong quá trình hành 
nghề nghiên cứu của mình tại các cơ 
sở giáo dục/nghiên cứu;

	 Tận dụng các cơ hội giao lưu, kết 
nối, học hỏi với các đồng môn, đồng 
nghiệp nghiên cứu trong chương trình 
và với các giáo sư, giảng viên, diễn giả 
của chương trình.

2. MỤC TIÊU HỌC TẬP CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
    (Học viên sẽ học được gì từ chương trình) 

Khi tham dự chương trình này, Học viên sẽ nỗ lực để đạt được những mục tiêu học 
tập như sau:

- Chương trình này góp phần tạo nhận thức về việc hình thành một thế hệ các 
nhà nghiên cứu chuyên nghiệp ở Việt Nam, một thế hệ các nhà nghiên cứu có 
khả năng hội nhập quốc tế mạnh mẽ và có khả năng hợp tác quốc tế sâu rộng 
trong ngành nghề và lĩnh vực nghiên cứu của mình;

- Chương trình này cũng góp phần xác lập và truyền bá các tinh thần nghiên 
cứu, chuẩn mực quốc tế về nghề nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội nói 
chung và khoa học giáo dục nói riêng tại Việt Nam.

- Nói cách khác, chương trình sẽ góp phần hướng đến mục tiêu chung đó là, 
góp phần “quốc tế hóa trình độ nghiên cứu” của các nhà nghiên cứu tại Việt 
Nam và “quốc tế hóa hoạt động nghiên cứu” trong khoa học xã hội nói chung 
và khoa học giáo dục nói riêng tại Việt Nam

3. SỨ MỆNH XÃ HỘI CỦA CHƯƠNG TRÌNH       
     (Chương trình hướng đến điều gì cho xã hội)
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	Các giảng viên của các trường đại học đang hoạt động tại Việt Nam và bất cứ 
quốc gia nào;

	Các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu viên hay hỗ trợ nghiên cứu đang làm việc 
trong các viện, các trung tâm và các cơ sở nghiên cứu tại Việt Nam và các nước 
trong khu vực;

	Bất cứ ai có khát vọng trở thành một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, tự tin mình 
có tố chất để trở thành một nhà nghiên cứu trình độ quốc tế;

(Lưu ý: Để bảo đảm chất lượng và sự phù hợp với chương trình, nếu Quý vị không 
phải là nghiên cứu viên của các cơ sở nghiên cứu hay không phải là giảng viên của 
các trường đại học/cao đẳng thì Quý vị cần tham gia một kỳ kiểm tra/phỏng vấn/trao 
đổi của Ban Tuyển Sinh và Đại diện Hội đồng Khoa học của Chương trình trước khi 
Quý vị được chấp nhận tham gia chương trình).

4. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ & ĐIỀU KIỆN THAM DỰ



5. THỜI LƯỢNG, NGÔN NGỮ, HÌNH THỨC, HỌC PHÍ

- Chương trình vừa kết hợp giảng dạy (giáo sư nước ngoài), trợ giảng (Việt Nam), chia sẻ với 
diễn giả (trong và ngoài nước), thực hành nghiên cứu (tự thực hành đề tài mà mình chọn)

- Tự thực hành nghiên cứu tại cơ sở nghiên cứu của mình hay tự thực hành nghiên cứu với đề 
tài nghiên cứu mà mình đang theo đuổi (tự thực hành trong quá trình học và sau kết thúc 
khóa học)

Học viên tham dự chương trình 
khóa đầu tiên sẽ được tài trợ 
20% học phí niêm yết. Và bắt 
đầu kể từ khóa tiếp theo học viên 
tham dự sẽ đóng 100% học phí.

Nếu đăng ký và chuyển phí trước 
ngày khai giảng 15 ngày thì sẽ 
được hưởng mức phí ưu đãi là 
15.000.000 đồng/học viên.

Học phí của toàn bộ chương trình 
là: 15.500.000 đồng/Học viên

Chương trình được triển khai 
song ngữ (phiên dịch Anh-Việt 
và Việt-Anh qua tai nghe cá nhân 
cho những ai có nhu cầu). 

Tổng thời gian kể từ ngày khai 
giảng đến ngày bế giảng là 4 tháng

30 buổi học với các giáo sư và diễn 
giả tại lớp (tương đương 120 tiết)

THỜI LƯỢNG

NGÔN NGỮ

PHÍ ƯU ĐÃI

THỜI HẠN

PHÍ NIÊM YẾT

TÀI TRỢ HỌC PHÍ

01

02

03

04

05

06
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6. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (10 MODULES)

(1) Chân dung nhà nghiên cứu (theo chuẩn mực quốc tế) 

(2) Ðạo đức nghiên cứu (đạo đức nghiên cứu, văn hóa của nghề nghiên cứu, 
“lời thề hippocrates” trong nghiên cứu) 

(3) Đề cương nghiên cứu & Thiết kế nghiên cứu (lựa chọn đề tài, cách xây dựng 
đề cương nghiên cứu) 

(4) Khoa học luận & Phương pháp luận 

(5) Phương pháp nghiên cứu định tính 

(6) Phương pháp nghiên cứu định lượng

(7) Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp 

(8) Báo cáo nghiên cứu & Công bố nghiên cứu (phương pháp viết báo cáo 
nghiên cứu, trình bày một cuốn sách, bài báo khoa học, trình bày một 
tham luận hội thảo)

(9) Tài trợ nghiên cứu (cách thức và kinh nghiệm tìm kiếm tài trợ nghiên cứu)

(10) Kinh nghiệm nghiên cứu thực địa (trong nghiên cứu khoa học xã hội)
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7. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
- Đơn vị triển khai: Viện IRED (Việt Nam)
- Chứng chỉ khóa học: Do Viện IRED cấp

8. LỊCH HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

# TÊN CHUYÊN ĐỀ SỐ 
BUỔI LỊCH HỌC PHỤ TRÁCH

/ CHỦ TRÌ

1 Chân dung nhà nghiên cứu 
(Being a Professional Researcher) 1

Thứ Năm
13:30-17:00
8/12/2016

Gs. Philip Hallinger

2 Đạo đức nghiên cứu
(Research Ethics) 1

Thứ Sáu
13:30-17:00

2/2017
GS. Alma Harris

3
Đề cương nghiên cứu 
& Thiết kế nghiên cứu
(Research Proposal & Research Design)

1
Thứ Năm

13:30-17:00
12/01/2017

Gs. Philip Hallinger

4 Khoa học luận & Phương pháp luận 
(Epistemology & Methodology) 6

8:30-17:00
13-15/12/2016

NNC Bùi Văn Nam Sơn

5 Phương pháp nghiên cứu định tính
(Qualitative Research Method) 6

8:30-17:00
2/2017

GS. Alma Harris

6 Phương pháp nghiên cứu định lượng
(Quantative Research Method) 6

8:30-17:00
3-5/01/2017

TS. Trần Anh Tiến

7 Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp
(Mixed Methods Research) 6

8:30-17:00
14-16/3/2017

GS. Gerry Fry

8 Báo cáo nghiên cứu & Công bố nghiên cứu
(Final Report & Reseach Publication) 1

Thứ Năm
13:30-17:00
30/03/2017

Gs. Philip Hallinger

9 Tài trợ nghiên cứu
(Research Funding) 1

Thứ Sáu
13:30-17:00
17/3/2017

GS. Gerry Fry

10 Kinh nghiệm Nghiên cứu thực địa
(Field Research Experiences) 1

Thứ Sáu
13:30-17:00
3/03/2017

PGS. Nguyễn Đức Lộc

Tổng cộng gồm 4 môn học và 6 tọa đàm 30 30 buổi x 3 giờ/buổi = 90 giờ = 120 tiết

Ghi chú: Các chuyên đề một buổi sẽ được triển khai theo hình thức “tọa đàm” tự chọn, 
còn các chuyên đề nhiều buổi sẽ được triển khai theo hình thức “môn học” bắt buộc.
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ĐÔI DÒNG VỀ
BAN GIẢNG HUẤN

Giáo sư Philip Hallinger là một học giả nổi tiếng quốc tế về lãnh đạo và sự thay đổi, đặc 
biệt trong lĩnh vực giáo dục lãnh đạo, quản lý và cải tiến trường học. Ông đã xuất bản 
hơn 200 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế và sách chuyên ngành, và hiện 
là đồng Tổng Biên tập Tạp chí Quản trị Giáo dục (Journal of Educational Administration). 
Năm 2014, Ông được Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Mỹ (American Educational 
Research Association) trao giải thưởng Xuất sắc trong Nghiên cứu (Excellence in 
research Award) và Hội đồng Quản trị Giáo dục các trường Đại học (the University 
Council for Educational Administration) trao Giải thưởng Roald F. Campell về Thành quả 
Nghiên cứu (Roald F.Campbell Lifetime Achievement Award).

Giáo sư Philip Hallinger tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Quản trị và Phân tích Chính sách tại 
Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Ông cũng đã có 8 năm làm việc với cương vị là Giám đốc Học 
thuật và là Giáo sư Quản trị tại trường Quản lý (College of Management), thuộc Đại học 
Mahidol (Thái Lan). Ông từng có 13 năm là giáo sư về lãnh đạo và tổ chức, và là Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu Cao cấp về Lãnh đạo Giáo dục tại Trường Peabody, thuộc 
Đại học Vanderbilt (Hoa Kỳ). Ông cũng từng là Giám đốc Trung tâm Châu Á Thái Bình 
Dương về Lãnh đạo và Thay đổi Giáo dục thuộc Viện Nghiên cứu Giáo dục Hong Kong. 
Hiện Ông là giáo sư của Trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan).

Luôn nhiệt huyết và hiệu quả cao trong các vai trò là tác giả, giảng viên và chuyên gia 
tư vấn, Giáo sư Hallinger đã có kinh nghiệm hơn 20 năm sống ở châu Á và làm việc với 
nhiều nhà lãnh đạo của các tổ chức giáo dục tư nhân lẫn nhà nước của nhiều quốc gia.

GS. PHILIP HALINGGER
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Ông Bùi Văn Nam Sơn là học giả có những đóng góp to lớn cho việc phổ biến 
và phát triển triết học tại Việt Nam trong suốt nhiều năm nay. Sau khi học triết 
học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn từ 1964-1968, ông sang Đức, tiếp tục quá trình 
đào tạo về triết ở Đại học J. W. Goethe, Frankfurt/M, CHLB Đức. Ông là học trò 
ruột của hai nhà triết học hàng đầu thế giới còn sống hiện nay là Karl Otto Apel 
và Habermas.

Từ năm 2008 đến nay, ông tham gia sáng lập Dự án Văn hóa - Giáo dục Sách 
Hay và là Thành viên Ban thường trực Hội đồng Sáng lập của Dự án này. Ông 
cũng là Thành viên Hội đồng Trao giải của Giải Thưởng Sách Hay (một giải 
thưởng thường niên về sách nhằm truyền bá tri thức và gợi mở những xu 
hướng đọc sách, viết sách, dịch sách và làm sách tiến bộ).

Uyên bác và thành thạo nhiều thứ tiếng (Hy Lạp, Đức, Anh, Pháp, Hoa), ông đã 
sử dụng vốn tri thức khổng lồ về triết học và văn hóa cho các hoạt động giảng 
dạy, nghiên cứu và dịch thuật. Các dịch phẩm lớn của ông đều là những tác 
phẩm kinh điển, những tài sản tinh thần vô giá của nhân loại, chẳng hạn như: 
Phê phán lý tính thuần túy (Immanuel Kant), Nxb Văn học, 2004; Phê phán 
năng lực phán đoán (Immanuel Kant), Nxb Tri thức, 2007; Phê phán lý tính thực 
hành (Immanuel Kant), Nxb Tri thức, 2007; Hiện tượng học tinh thần (G. W. F. 
Hegel), Nxb Văn học, 2006; Bách khoa thư các khoa học triết học I: Khoa học 
logic (G.W.F Hegel), Nxb Tri thức, 2009; Các nguyên lý của triết học pháp quyền 
(G.W.F.Hegel), Nxb Tri thức, 2010; Chính thể đại diện (John Stuart Mill), dịch 
chung với Nguyễn Văn Trọng, Nxb Tri thức, 2008... Ngoài những dịch phẩm này, 
ông còn dịch và hiệu đính hàng loạt tác phẩm kinh điển khác cũng về đề tài 
triết học. 

Ông được trao giải thưởng dịch thuật của Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh năm 
2006 cho công trình dịch thuật tác phẩm “Phê phán lý tính thuần túy” (Nxb Văn 
học, 2004) của tác giả Immanuel Kant. Hiện nay ông nghiên cứu và giảng dạy 
triết học, viết báo về đề tài triết học và đề tài giáo dục, và là môt diễn giả nổi 
tiếng ở nhiều hội thảo, diễn đàn trong nước và quốc tế.

Nhà nghiên cứu BÙI VĂN NAM SƠN
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Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Xã hội học tại ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM 
năm 2000, tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ Xã hội học tại ĐH Bang Iowa, Hoa Kỳ vào 
năm 2007 và 2015. 

TS Trần Anh Tiến hiện là Phó trưởng phòng Quản lí Khoa học – Dự án, trường 
ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM. Ông cũng tham gia giảng dạy các môn chuyên 
ngành xã hội học cho sinh viên đại học và sau đại học tại Khoa Xã hội học của 
Trường. Ông quan tâm nhiều đến các nghiên cứu về những biến đổi và phát 
triển xã hội, kinh tế, di dân và tái định cư, môi trường và đô thị. Ông đã từng 
tham gia, thiết kế và làm điều phối cho rất nhiều các đề tài và dự án nghiên cứu 
xã hội, điển hình như “Nâng cao năng lực giảm nghèo tại các địa phương Việt 
Nam,” “Vấn đề giảm nghèo trong quá trình đô thị hóa tại TPHCM,” “Tìm hiểu 
thực tiễn vấn đề phụ nữ lấy chồng Đài Loan tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu 
Long”… Hiện ông còn là thành viên Ban biên tập Tạp chí AsTEN (The Association 
of Southeast Asian Teacher Education Network)

TS. TRẦN ANH TIẾN
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Gs. Alma Harris có uy tín ở tầm quốc tế trong nghiên cứu và công bố nghiên cứu 
trên lĩnh vực lãnh đạo giáo dục và cải tiến trường học. Bà từng là giáo viên trung 
học tại South Wales trước khi tham gia hoạt động phát triển kinh doanh và khởi 
lập doanh nghiệp riêng. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ tại Đại 
học Bath, Bà đã giữ nhiều vị trí cao trong học thuật tại Đại học Nottingham và Đại 
học Warwick.

Bên cạnh danh vị hàm Giáo sư Lãnh đạo Giáo dục tại trường Đại học Warwick, Bà 
còn giữ chức vụ Giám đốc Viện Giáo dục trong thời gian bốn năm. Năm 2009, Bà 
được bầu làm Giám đốc Học thuật cấp cao trong lĩnh vực Lãnh đạo Giáo dục và 
danh vị hàm Giáo sư Lãnh đạo Giáo dục tại Viện Giáo dục, Đại học London.

Bà từng có nhiều năm làm việc với nhiều chính phủ và tổ chức trên thế giới, ở 
cấp hoạch định chính sách nhằm cải thiện hệ thống giáo dục và trường học. 
Giai đoạn 2009-2012, Bà được đề cử làm tư vấn chính sách cấp cao cho Chính 
quyền xứ Wales trong tiến trình cải tổ toàn hệ thống giáo dục. Bà đồng lãnh đạo 
với Ts. Michelle Jones phụ trách Chương trình Cộng đồng Học tập Chuyên môn 
(Professional Learning Communities (PLC); đồng thời lãnh đạo quá trình thiết kế 
và thực hiện chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ cho các giáo viên mới vào nghề tại 
xứ Wales.

Từ năm 2009, Bà đã làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) trong các chương trình 
nghiên cứu và triển khai nhằm hỗ trợ cho các trường đang gặp khó khăn tại Nga. 
Bà là Giáo sư Thỉnh giảng tại Trường ĐH Kinh tế Moscow, thuộc Đại học Quốc Gia Nga.

Bà từng là Chủ tịch Hiệp hội Hiệu quả và Cải tiến Trường học Quốc tế (International 
Congress for School Effectiveness and Improvement - ICSEI). Đây là một tổ chức 
có nhiều đóng góp cho quá trình nâng cao chất lượng và công bằng trong giáo 
dục. Vào tháng 01/2016, Bà được trao chức danh Hội viên Danh dự suốt đời.

Hiện tại, Bà làm việc tại Châu Á và là Giám đốc Viện Lãnh đạo Giáo dục (Institute 
of Educational Leadership) thuộc Đại học Malaya, Malaysia. Bà đang chủ trì dự 
án nghiên cứu về lãnh đạo và phát triển năng lực lãnh đạo cho 7 hệ thống giáo 
dục của các nước/vùng lãnh thổ (Úc, Anh, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Nga 
và Singapore)./.

GS. ALMA HARRIS
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Ông là chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực nhân học với kinh nghiệm hơn 15 
năm giảng dạy nghiên cứu phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cho 
chương trình đại học và sau đại học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn – Đại học Quốc gia TP.HCM. Ông là tác giả, chủ biên nhiều đầu sách chuyên 
khảo liên quan đến đời sống xã hội Việt Nam đương đại và có hơn 20 bài báo 
khoa học công bố trong và ngoài nước. Ông có kinh nghiệm hướng dẫn khoa 
học cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh tại các trường thuộc ngành khoa 
học xã hội và nhân văn, cho đến nay đã có hơn 20 học viên cao học, nghiên cứu 
sinh bảo vệ thành công luận văn, luận án.

Năm 2008, ông sáng lập chương trình Café học thuật Nhân văn – Một diễn đàn 
học thuật, nơi thu hút đông đảo giới học giả và các bạn trẻ quan tâm thể hiện 
quan điểm nghiên cứu, trao đổi và đối thoại.

Với chuyên môn sâu trong lĩnh vực nhân học – dân tộc học ông có thời gian 
nghiên cứu thực địa liên lục và lâu dài ở các vùng miền tại Việt Nam bằng 
phương pháp nghiên cứu định tính với lối tiếp cận điền dã dân tộc học. Ông là 
nghiên cứu viên chính thức của hợp phần định tính chương trình nghiên cứu 
Những cuộc đời trẻ thơ (Young lives) của đại học Oxford, Anh Quốc tại Việt Nam. 

PGS. TS. Nguyễn Đức Lộc đang là Trưởng khoa Khoa Khoa học Quản lý của 
Trường Đại học Thủ Dầu Một.

PGS. TS. NGUYỄN ĐỨC LỘC 
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Giáo sư Gerald W. Fry là Giáo sư Quốc tế Ưu tú (Distinguished International Professor) 
thuộc Khoa giáo dục Quốc tế và Liên văn hóa của Đại học Minnesota (Hoa Kỳ). Giáo sư Fry 
từng là Giám đốc Khoa Nghiên cứu Quốc tế và Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình 
Dương tại Đại học Oregon (Hoa Kỳ). Ông cũng là một thành viên (Pew Fellow) của Khoa 
Quan hệ quốc tế của Trường Harvard Kennedy. Chuyên môn giảng dạy chính của Giáo sư 
là về phương pháp nghiên cứu chuyên sâu và về giáo dục quốc tế và liên văn hóa.

Suốt 10 năm qua, GS đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, dẫn dắt cho nhiều chương trình nghiên 
cứu nước ngoài của các đơn vị khác nhau như Trung tâm Đông-Tây, Đại học Stanford, 
Đại học Oregon, và Đại học Minnesota. Với chuyên môn nghiên cứu đa dạng của mình, 
trong hơn 5 thập niên qua GS Fry đã làm việc tại rất nhiều quốc gia ở Đông Nam Á mà 
đặc biệt nhất là ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam. Ông giảng dạy về các phương 
pháp nghiên cứu dân tộc học, nghiên cứu tình huống, phương pháp nghiên cứu quốc 
tế, xây dựng đề cương nghiên cứu và nhiều hội thảo về nghiên cứu cấp tiến sĩ. Ngoài ra, 
trên cương vị là Giám đốc của Trung tâm nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương tại Đại học 
Oregon, Ông đã đem về nguồn tài trợ khoảng 5 triệu USD.

Ông có rất nhiều ấn  phẩm được xuất bản, trong đó gồm “Xa hơn tác động nhất thời: Du học 
cho tham gia toàn cầu” / “Beyond Immediate Impact: Study Abroad for Global Engagement” 
(SAGE, 2010), “Hiệp hội các nghiên cứu về Đông Nam Á” / “The Association of Southeast Asian 
Studies” (2008), “Bách khoa toàn thư những quan điểm toàn cầu về Hoa Kỳ” / “Encyclopedia of 
Global Perspectives on the United States” (2007), “Bách khoa toàn thư về Châu Á hiện đại” / “The 
Encyclopedia of Modern Asia” (2002), “Nghiên cứu hợp tác quốc tế: Một phương pháp tiếp cận 
sáng tạo trong việc phục vụ liên văn hóa  / “International Cooperative Learning: An Innovative 
Approach to Intercultural Service” (2000), và “Từ điển Phát triển Quốc tế” / “The International 
Development Dictionary” (1991). Đồng thời GS là đồng tác giả của nhiều bài viết về giáo dục 
Việt Nam. Hiện nay, Ông cũng vừa hoàn thành phần lớn cuốn sách về Tư duy lại giáo dục 
Thái Lan.

Ngoài ra, GS còn là thành viên Ban biên tập của nhiều tập san khoa học giáo dục quốc tế, 
trong đó có “Tập san Giáo dục Châu Á Thái Bình Dương” / “Asia Pacific Journal of Education”, 
“Tập san Hợp lực và Nghiên cứu giáo dục Châu Á” / “Asian Journal of Educational Research 
and Synergy”, “Nghiên cứu Giáo dục cho Chính sách và Thực hành” / “Educational Research for 
Policy and Practice”, “Tập san Nghiên cứu Giáo dục Quốc tế” / “Journal of Studies in International 
Education” và nhiều tập san khoa học giáo dục uy tín khác.

Ông có bằng cử nhân tại Đại học Stanford chuyên ngành chính về kinh tế và chuyên ngành 
phụ về tiếng Đức và toán học. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Công của Trường Đại học 
Princeton và bằng Tiến sĩ liên ngành về Phát triển Giáo dục Quốc tế của Đại học Stanford 
với một ngành phụ về Xã hội học.

GS. GERALD FRY
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