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GS. Jean-Louis Vernet
Tiến sĩ danh dự

Ngày 27/9/2010, Giám đốc ĐHQGHN đã kí quyết định số 2760
trao bằng TSDD cho GS. Jean-Louis VERNET, Chủ tịch danh dự
của Đại học Toulon - Var
GS. Jean-Louis VERNET là nhà giáo, nhà khoa học nổi tiếng của nhiều trường đại học
của Pháp và châu Âu. Ông đã có nhiều đóng góp trong việc kiến tạo các chương trình hợp
tác giúp đỡ Việt Nam trong nghiên cứu phát triển khoa học và đào tạo nhân lực chất
lượng cao.
Năm 1995, trên cơ sở đề nghị của GS. và Đại học Nam Toulon-Var, Tổ chức Đại học Pháp
ngữ AUF đã khai trương chương trình đào tạo cử nhân bằng tiếng Pháp ở Khoa Hoa học,
Khoa Vật lý thuộc Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN. GS. Jean-Louis VERNET cũng chủ
động đề xuất và trực tiếp tổ chức thực hiện các dự án hợp tác đào tạo theo chương trình
quốc tế tại Khoa Hóa học như: dự án “Đào tạo
thạc sỹ Vật liệu Hữu cơ có cấu trúc nano và độ
bền vững” và dự án “Đào tạo Cử nhân Hóa
học cấp 2 bằng” liên kết giữa ĐHKHTN và
Đại học Nam Toulon-Var. chương trình liên
kết đào tạo cử nhân ngành Hoá học theo
chuẩn quốc tế của trường ĐH Khoa học Tự
nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) với ĐH Nam
Toulon (cộng hoà Pháp) thì sau 4 năm học,
sinh viên được cấp hai bằng của hai trường
ĐH trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH
Nam Toulon có hai chương trình liên kết: cử
Trao bằng tiến sĩ danh dự ngày 28/9/2010
nhân ngành hoá học và thạc sĩ chuyên ngành
Vật liệu hữu cơ cấu trúc nano và độ bền vững.
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