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Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) 

Chương trình hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế 2020 

1. Mục đích 

Chương trình này nằm trong khuôn khổ Chiến lược 2017-2020 của Ban giám đốc châu Á-Thái Bình 

Dương (DRAP), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF). Mục đích chính là khuyến khích các trường thành 

viên AUF có những sáng kiến, trong tinh thần đa dạng văn hoá và ngôn ngữ, nhằm góp phần phát 

triển kinh tế, xã hội và môi trường, cũng như quảng bá tình hữu nghị và tăng cường chia sẻ tri thức 

giữa các nhà nghiên cứu và giảng viên đại học. 

2. Tính chất chương trình hỗ trợ 

Đây là chương trình hỗ trợ thường trực: các hội thảo thuộc diện được hỗ trợ năm 2020 cần 

diễn ra chậm nhất ngày 31/12/2020. Thời hạn nộp hồ sơ đăng kí hỗ trợ cho AUF là chậm 

nhất 10 tuần trước khi diễn ra hoạt động dự kiến. 

3. Đối tượng và nội dung hỗ trợ 

Dành cho các trường/viện thành viên AUF trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức các 

hội thảo khoa học có tính chất quốc tế. Hội thảo có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, 

trong đó có phiên hoặc diễn giả trình bày bằng tiếng Pháp. 

Các nội dung hỗ trợ chính: 

• Chi phí tham gia cho báo cáo viên có bài trình bày bằng tiếng Pháp, thuộc một quốc gia 

trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương; 

• Chi phí phiên dịch tiếng Pháp (nối tiếp hoặc song song); 

• Chi phí xuất bản kỉ yếu hội thảo bằng tiếng Pháp theo định dạng in và điện tử (nhưng 

không bao gồm chi phí biên dịch các bài viết từ tiếng Pháp hoặc sang tiếng Pháp). 

Chủ đề: ưu tiên các hội thảo liên quan đến phương pháp giảng dạy tiếng Pháp hoặc các mục 

tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (UN-SDO – www.un.org/sustainabledevelopment/). 

Định mức: AUF hỗ trợ không quá 20 % tổng chi phí của hội thảo, và tối đa 3.000 EUR. 

4. Tiêu chí xét duyệt 

Các tiêu chí xét duyệt được AUF ưu tiên áp dụng chủ yếu như sau: 

• Chủ đề liên quan đến phương pháp giảng dạy tiếng Pháp hoặc các UN-SDO 

• Có kế hoạch xuất bản các bài tham luận thành kỉ yếu hoặc trên các tạp chí khoa học quốc 

tế được thừa nhận rộng rãi trong cộng đồng khoa học 

• Có phạm vi tác động quốc gia hoặc khu vực, với sự tham gia tích cực của các doanh 

nghiệp, tổ chức, cơ quan nhà nước, báo chí truyền thông, v.v. 

• Có nguồn kinh phí đối ứng hợp lí và cân đối (ngoài khoản tài trợ của AUF) 

5. Thành phần hồ sơ 

Mẫu hồ sơ và danh sách các tài liệu kèm theo tải về từ thông báo gốc tiếng Pháp theo địa chỉ 

thu gọn tại: bit.ly/2Hj8pdP. 

Với các trường/viện khu vực phía Nam, để được tư vấn xây dựng hồ sơ, xin vui lòng liên hệ: 

Văn phòng AUF TP. HCM (Phòng 4.2, 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM) 

- ThS Vương Nguyễn Minh Thư, Chuyên viên dự án, vuong.nguyen.minh.thu@auf.org, 028. 38279550 

(snb. 105) 

- TS Nguyễn Tấn Đại, Trưởng đại diện, nguyen.tan.dai@auf.org, 028. 38279550 (snb. 104), 

0989064951 
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