
Đại Học cHicAGO Là Một tROnG nHữnG Đại Học DAnH GiÁ nHất tHế 
Giới. ĐH cHicAGO nổi tiếnG Với cÁc PHOnG tRàO Học tHUật GâY ảnH 
HƯởnG Lớn tHế Giới nHƯ tRƯờnG PHÁi KinH tế Học cHicAGO, tRƯờnG 
PHÁi Xã Hội Học cHicAGO, tRƯờnG PHÁi PHÊ BìnH Văn Học cHicAGO Và 
PHOnG tRàO LUật Và KinH tế Học tROnG PHân tícH PHÁP Lý. Đặc Biệt, Đại 
Học cHicAGO ĐƯợc ĐÁnH GiÁ Là Một tROnG nHữnG "nÔi" HànG ĐầU 
tHế Giới Về KHOA Học cÔnG nGHệ.

GiÁO DỤc
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>> các nhà vật lý của 
ĐH chicago đang 
tiến hành thí nghiệm.

>> tS. John 
Grunsfeld, cựu sinh 
viên ĐH chicago, 
đi bộ ra ngoài 
không gian để  
sửa chữa kính 
thiên văn không 
gian Hubble. 

>> nhà thờ Rockefeller là tòa nhà cao nhất 
trong khuôn viên ĐH chicago

>> nhà cổ sinh vật học Paul Sereno của ĐH 
chicago công bố khám phá mới khai quật 
về loài khủng long châu Phi.

>> tổng thống Mỹ 
Barrack Obama đã có 
12 năm dạy Luật Hiến 
pháp tại trường Luật 
của ĐH chicago.

>> GS. Robert Zimmer, 
Giám đốc ĐH chicago
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Sức LAn tỏA RộnG KHắP

ĐH chicago là đại học tư nằm ở khu 
vực phố Hyde Park của chicago, tiểu 
bang illinois, được thành lập bởi Hội 
Giáo dục Baptist Mỹ và nhà tỷ phú dầu 
mỏ John D. Rockefeller năm 1890. Đây 
là một trong những đại học đầu tiên 
của Mỹ kết hợp giữa cao đẳng nghệ 
thuật tự do đa ngành Mỹ và đại học 
nghiên cứu của Đức. ĐH chicago nổi 
tiếng với các phong trào học thuật gây 
ảnh hưởng lớn thế giới như trường 
phái kinh tế học chicago, trường phái 
xã hội học chicago, trường phái phê 

bình văn học chicago và phong trào 
luật, kinh tế học trong phân tích pháp 
lý. 

các tòa nhà đầu tiên của ĐH chicago 
nằm trong khuôn viên trường sau đó 
là những khu vực sân rộng phía trong. 
các tòa nhà được thiết kế theo kiến 
trúc Gothic, giống với khuôn mẫu 
của ĐH Oxford. Sau những năm 1940, 
kiểu kiến trúc này được thay thế dần 
bằng phong cách hiện đại. 

các cơ sở học thuật của ĐH chicago 
bao gồm các trường ĐH, 4 cơ sở 
nghiên cứu sau đại học, 6 trường 

chuyên nghiệp, hệ thống trường 
trung học… tổng thống Mỹ Barrack 
Obama đã có 12 năm dạy Luật Hiến 
pháp tại trường Luật của ĐH chicago, 
4 năm đầu (1992-1996) ông là giảng 
viên, 8 năm sau (1996-2004) là giảng 
viên trưởng.  

ở ĐH chicago, năm học được chia 
thành bốn học kỳ: học kỳ mùa hè 
(tháng 6 đến tháng 8), học kỳ mùa thu 
(tháng 9 đến tháng 12), học kỳ mùa 
đông (tháng 1 đến tháng 3) và học kỳ 
mùa xuân (tháng 4 đến tháng 6). năm 
học thường bắt đầu vào cuối tháng 9 

tHEO tổ cHức XếP HạnG cÁc tRƯờnG ĐH DAnH tiếnG tHế Giới QS, ĐH cHicAGO ĐứnG tHứ 
4 tROnG cÁc tRƯờnG ĐH ở Mỹ. tROnG nGànH tOÁn Học, Đặc Biệt Về Lý tHUYết Đại Số, 
LĩnH Vực GS nGÔ BảO cHâU ĐAM MÊ, tHì ĐH cHicAGO ĐƯợc ĐÁnH GiÁ Là Một tROnG Số ít 
nHữnG tRUnG tâM tOÁn Học HànG ĐầU tHế Giới.

             Đại Học cHicAGO

    tHÁP nGà tRi tHức

GiÁO DỤc
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từ 1/9/2010, GS. nGÔ BảO cHâU (từnG Là 
cựU Học SinH cỦA ĐHQGHn) cHínH tHức 
GiảnG DạY tại KHOA tOÁn ĐH cHicAGO. GS. 
ROBERt ZiMMER, GiÁM Đốc ĐH cHicAGO 
nói: "cHúnG tÔi cHúc MừnG GiÁO SƯ nGÔ 
BảO cHâU Về Giải tHƯởnG FiELDS Mà AnH 
HOàn tOàn XứnG ĐÁnG. cHúnG tÔi MOnG 
cHờ AnH Về LàM Việc tại KHOA tOÁn có 
LịcH Sử LâU Dài Và UY tín HànG ĐầU tHế 
Giới". còn tRƯởnG KHOA tOÁn, GS. PEtER 
cOnStAntin BàY tỏ, GS. nGÔ BảO cHâU Đã 
cHứnG tỏ ĐƯợc KHả nănG tOÁn Học Lớn 
KHi tROnG năM AnH cHứnG MinH tHànH 
cÔnG Một Bổ Đề tOÁn Mà 30 năM KHÔnG 
nHà tOÁn Học nàO có tHể cHứnG MinH 
ĐƯợc. Đó Là Vấn Đề tOÁn Học tHUần túY 
nHƯnG nó có LiÊn QUAn tới cUộc SốnG 
BAO GồM cả LĩnH Vực Vật Lý nănG LƯợnG 
cAO, KHOA Học MÁY tínH Và Mật Mã.

ĐH cHicAGO Đã có 7 nHà KHOA Học ĐOạt 
Giải FiELDS tROnG tổnG Số 48 Giải ĐƯợc 
tRAO từ tRƯớc tới nAY.

GiÁO DỤc

và kết thúc vào giữa tháng 6. 

những sinh viên theo học tại ĐH 
chicago được ở trong một khu ký túc 
xá. Hiện có 36 tòa nhà, với trung bình 
70 sinh viên trong mỗi nhà. Khoảng 
60% sinh viên đại học sống trong các 
ký túc xá trong khuôn viên trường.

Hệ thống thư viện của ĐH chicago 
bao gồm 6 thư viện thành phần, có 
chứa tổng cộng 8,5 triệu cuốn sách về 
khoa học sinh học, y tế, vật lý, triết học, 
lịch sử y học, và công nghệ... thư viện 
này đứng thứ 12 trong số các thư viện 
ở Mỹ. thư viện lớn nhất của trường là 
thư viện Regenstein. Việc mở rộng của 
thư viện hoàn thành vào năm 2010. 

ViÊn nGọc SÁnG cỦA tOÁn Học

Vào những năm đầu của thế kỷ 20, 
các đại học Đức luôn dẫn đầu thế giới 
về những công trình nghiên cứu có 
tính đột phá trong các lĩnh vực khoa 
học tự nhiên đặc biệt là Vật lý và Hóa 
học. cũng chính vì thế Viện Hàn lâm 
khoa học Hoàng gia thụy Điển cũng 
đã từng thường xuyên xướng tên các 
nhà khoa học Đức trong các lễ công 
bố giải thưởng nobel. tương tự như 
vậy, thung lũng Silicon đã trở thành 
cái nôi của những công nghệ tiên tiến 

và ĐH chicago trở thành trung tâm 
của các giải nobel kinh tế.

theo số liệu đã công bố, năm 2006, 
ĐH chicago đã dành hơn 305 triệu 
USD cho nghiên cứu khoa học. ĐH 
chicago cũng giám sát hoạt động 
của 12 viện nghiên cứu và 113 trung 
tâm nghiên cứu. trong số này có Viện 
phương Đông (bao gồm một bảo 
tàng và trung tâm nghiên cứu khu vực 
phía Đông) do ĐH chicago sở hữu và 
điều hành. ngoài ra ĐH chicago cũng 
sở hữu một số trung tâm nguồn lực 
quốc gia.

Đã có 85 người đoạt giải nobel từng 
có mối quan hệ trực tiếp với ĐH 
chicago, 17 người trong số họ đã 
nghiên cứu hoặc trực tiếp giảng dạy 
tại ĐH chicago ngay khi họ nhận 
được giải nobel.

Khoa toán cùng với ĐH chicago bắt 
đầu đi vào hoạt động từ 10/1892. Vị 
trưởng khoa đầu tiên là ông Eliakim 
hastings Moore - ông cũng là giáo sư 
liên kết với ĐH northwestern. Ông 
Moore ngay lập tức bổ nhiệm Oskar 
Bolza và Heinrich Maschke vào làm 
việc cùng mình và ba người họ đã trở 
thành những hạt nhân cơ bản của 

Khoa toán trong suốt thời kỳ 1892- 
1908.  

từ năm 1892 đến năm 1910, chỉ có 39 
sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ toán học 
tại ĐH chicago. từ 1910 đến 1927 
việc đào tạo toán học được phát triển 
mạnh mẽ hơn, trong giai đoạn này 
có 115 bằng tiến sỹ toán học được 
cấp. cuối thời kỳ này, ĐH chicago trở 
thành nơi đào tạo chủ yếu những tiến 
sỹ toán học ở Mỹ.

Một trong những dự án đầu tiên được 
tiến hành bởi Khoa toán là hợp tác 
với World Fair tổ chức đại hội quốc tế 
các nhà toán học tại chicago vào năm 
1893. thành công của dự án này đã 
cho thấy rằng ĐH chicago và Khoa 
toán có đủ năng lực trở thành cơ sở 
tổ chức thường xuyên của đại hội 
các nhà toán học thế giới. Việc công 
bố thông tin về đại hội được diễn ra 
dưới sự giúp đỡ của Hiệp hội toán học 
new York, và ngay sau đó, với sự cổ vũ 
mạnh mẽ của Moore, sau này hiệp hội 
đã đổi tên thành Hiệp hội toán học 
Hoa Kỳ.

PHạM tHịnH (tổng hợp)

>> GS. ngô Bảo châu
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