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GS Annick Suzor-Weiner sinh ngày 28 
tháng 9 năm 1949, quốc tịch Pháp. Bà 
đã nhận bằng tiến sĩ Vật lý tại Ecole 
normale Supérieure năm 1979 và 
được phong giáo sư tại ĐH Paris-Sud 
11 năm 1988. năm 2003 bà được 
phong hàm giáo sư cấp cao nhất 
(classe exceptionelle) của cH Pháp. 
trước khi nhận chức vụ cố vấn KHcn 
của Đại sứ quán cH Pháp tại Hoa Kỳ, bà 
đã kinh qua chức vụ Phó Hiệu trưởng 
(Vice-President) phụ trách quan hệ 
hợp tác quốc tế và trước đó, nhiều năm 
bà là trưởng phòng Quan hệ và Hợp 
tác Quốc tế của Đại học Paris-Sud 11. 
Bà là Hội viên Hội Vật lý Mỹ (APS), Hội 
Vật lý châu âu (EPS) và cũng giữ nhiều 
chức vụ quan trọng trong các hiệp hội 
ngành nghề và tổ chức văn hóa quốc 
tế như Phó chủ tịch Hội đồng thường 
trực Hiệp hội Vật lý và Vật lý ứng dụng 
Quốc tế (iUPAP), thành viên Ban Điều 
hành iGPD (nhóm Liên ngành Vật lý vì 
sự Phát triển, interdivisional Group of 
Physics for Development) của Hội Vật 
lý châu âu, Ủy ban Quốc gia UnEScO 
của cH Pháp, thành viên chương trình 
KH cơ bản của UnEScO v.v...

Là một nhà vật lý lý thuyết làm việc 
tại Khoa Khoa học của Đại học Paris-
Sud 11, bà đã hướng dẫn thành công 

14 tiến sĩ và là cố vấn khoa học cho 6 
nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (postdocs). 
Bà là tác giả và đồng tác giả công bố 
trên 100 công trình nghiên cứu và tổng 
quan về các lĩnh vực vật lý, quang học 
nguyên tử và phân tử trên các tạp chí 
khoa học có uy tín quốc tế. trong số 

đó, có công trình công bố trên tạp chí 
nature (Anh).

Là người thuộc thế hệ sinh viên từng 
xuống đường biểu tình chống chiến 
tranh xâm lược của Mỹ ở Việt nam vào 
những năm 1970, bà đã tham gia tích 
cực các hoạt động ủng hộ Việt nam 
của Ủy ban Hợp tác Khoa học và Kỹ 
thuật với Việt nam (comité pour la 

coopération scientifique et technique 
avec le Viet nam) của các nhà khoa 
học Pháp và là một trong những người 
xúc tiến các quan hệ hợp tác chính 
thức của các nhà khoa học Pháp với 
trung tâm KHtn&cn Quốc gia (nay là 
Viện KH&cn Việt nam) từ năm 1983. 
Bà cũng là người khởi xướng và thúc 
đẩy quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên 
cứu giữa ĐH Paris-Sud với ĐHQGHn 
vào năm 2005. Với uy tín của mình, GS 
Annick Suzor-Weiner đã có nhiều hoạt 
động tạo điều kiện thuận lợi nhất, kể 
cả việc vận động các tổ chức doanh 
nghiệp của cH Pháp hỗ trợ học bổng 
cho học viên, đảm bảo sự hợp tác chặt 
chẽ và thành công giữa Khoa Khoa học 
của ĐH Paris-Sud với trường ĐH công 
nghệ, ĐHQGHn, trong việc tổ chức 
triển khai thực hiện chương trình Phối 
hợp Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành 
công nghệ Micrô-nanô và ứng dụng, 
Đào tạo tiến sĩ một số ngành công 
nghệ giữa trường ĐH công nghệ và 
ĐH Paris-Sud theo Đề án 322 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, chương trình 
Liên kết Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành 
“thông tin, Hệ thống và công nghệ” 
trong khuôn khổ Đề án “trung tâm 
Đại học Pháp tại Hà nội”. các chương 
trình hợp tác này đã góp phần đào tạo, 
bồi dưỡng hiệu quả đội ngũ cán bộ 
giảng dạy của trường ĐH công nghệ, 
đào tạo hàng chục thạc sĩ có trình độ 
quốc tế (nhận bằng thạc sĩ của Đại học 
Paris-Sud 11) cho trường ĐHcn và các 
đơn vị đào tạo nghiên cứu, dịch vụ và 
các doanh nghiệp khác ở Việt nam. Vì 
những cống hiến của bà cho sự nghiệp 
phát triển khoa học công nghệ của Việt 
nam, GS Annick Suzor-Weiner đã được 
chính phủ Việt nam tặng Huy chương 
Hữu nghị năm 2005. 

 VŨ DŨnG

GS tS AnnicK SUZOR-WEinER  

Và nHữnG cốnG Hiến cHO ĐHQGHn

tHEO Đề nGHị cỦA HiệU 
tRƯởnG tRƯờnG Đại Học 
cÔnG nGHệ, ĐHQGHn Đã 
QUYết ĐịnH tặnG BằnG tS 
DAnH Dự cHO GS AnnicK 
SUZOR-WEinER, cố Vấn KHOA 
Học Và cÔnG nGHệ cỦA Đại 
Sứ QUÁn cộnG HòA PHÁP tại 
HOA Kỳ.
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