
 

 
 

 
 

ELIGIBLE DISCIPLINES FOR FULBRIGHT SPECIALIST PROGRAM 

NHỮNG LĨNH VỰC ĐƯỢC LỰA CHỌN CHO CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN GIA FULBRIGHT 

***** 
AGRICULTURE (NÔNG NGHIỆP) 

 

 Agribusiness (Kinh tế Nông nghiệp) 

 Agricultural, Food and Resource Economics 

(Kinh tế học Nông nghiệp, Thực phẩm và Tài 

nguyên) 

 Agricultural Engineering (Kỹ thuật Nông 

nghiệp) 

 Agricultural Education (Giáo dục Nông 

nghiệp) 

 Agricultural Information Technology (Công 

nghệ thông tin trong lĩnh vực Nông nghiệp)   

 Agroecology (Sinh thái Nông nghiệp) 

 Agro/Farm Forestry (Nông lâm nghiệp/ Lâm 

nghiệp trang trại) 

 Agronomy (Nông học) 

 Animal and Poultry Sciences (Chăn nuôi 

động vật và gia cầm) 

 Aquaculture (Thủy sản) 

 Botany (Thực vật học) 

 Plant Biology (Sinh học thực vật) 

 Biochemistry (Hóa sinh) 

 Bioinformatics (Tin học sinh học) 

 Biological Statistics and Computational 

Biology (Thống kê Sinh học và Sinh học Tính 

toán) 

 Biological Systems/Food Engineering (Hệ 

thống phân loại sinh học/ Kỹ thuật thực 

phẩm) 

 Biophysics (Vật lý Sinh học) 

 Crop Science (Khoa học Trồng trọt) 

 Dairy Science (Khoa học sản xuất bơ sữa) 

 Enology (Kỹ thuật chế rượu nho) 

 Entomology (Côn trùng học) 

 Extension Education (Giáo dục Khuyến nông) 

 Floriculture (Trồng hoa) 

 Food Science/Technology (Khoa học Thực 

phẩm, Khoa học Thực phảm) 

 Horticulture (Làm vườn) 

 Hydrology (Thủy học) 

 Molecular Biology (Sinh học phân tử) 

 Natural Resource Conservation (Bảo tồn Tài 

nguyên thiên nhiên) 

 Nematology (Môn học giun tròn) 

 Nutritional Sciences (Khoa học Dinh dưỡng) 

 Olericulture (Rau quả) 

 Ornamental Horticulture (Cây cảnh) 

 Parasitology (Ký sinh trùng học) 

 Pest Management (Kiểm soát loài gây hại) 

 Plant Breeding and Genetics (Gây giống cây 

trồng và Di truyền) 

 Plant Pathology (Bệnh lý thực vật) 

 Plant Physiology (Sinh lý Thực vật) 

 Pomology (Trồng cây ăn quả) 

 Recreation, Park and Tourism Sciences (Khoa 

học Giải trí, Công viên và Du lịch) 

 Natural Resource Management and Policy 

(Chính sách và Quản lý tài nguyên thiên nhiên ) 

 Seed Science/Technology (Công nghệ/ Khoa 

học Hạt giống)  

 Soil Science (Khoa học Đất) 

 Statistical Science (Khoa học Thống kê)  

 Sustainable Agriculture (Nông nghiệp bền 

vững) 

 Turfgrass Science (Chăm sóc vườn, tỉa cỏ) 

 Veterinary Medicine (Thú y) 

 Viticulture (Trồng nho) 

 Weed Science (Khoa học cỏ dại) 

 Wildlife and Fisheries Sciences (Khoa học thủy 

sản và động vật hoang dã) 

 Youth Agricultural Education (Hướng nghiệp 

trong nông nghiệp cho thanh niên) 

 Genomics (Di truyền học) 

 



 

 

 

AMERICAN (U.S.) STUDIES (NGHIÊN CỨU HOA KỲ) 

 African-American Studies (Nghiên cứu Mỹ - 

Phi) 

 American Indian/Native American Studies 

(Nghiên cứu người Thổ dân da đỏ/ Người 

Mỹ bản địa) 

 American Literature (United States) (Văn học 

Mỹ)  

 American/United States Government and 

Politics (Chính phủ và Chính trị Mỹ) 

 American/United States History (Lịch sử Mỹ) 

 American/United States Studies/Civilization 

(Nghiên cứu/ Văn minh Hoa Kỳ))  

 Art History (Lịch sử Nghệ thuật)  

 Communications (Truyền thông) 

 Cultural Studies/Theory (Nghiên cứu/ Đề 

cương Văn hóa) 

 Dance, General (Khiêu vũ đại cương)  

 Design and Visual Communications, General 

(Thiết kế và Truyền thông Trực quan đại 

cương) 

 Drama and Dramatics/Theatre Arts, General 

(Nghệ thuật sân khấu và kịch đại cương) 

 Film/Cinema Studies (Nghiên cứu điện ảnh) 

 Fine Arts (Mỹ thuật) 

 Folklore/Folklife (Văn hóa dân gian) 

 Humanities (Nhân văn học) 

 International/Cross-Cultural Studies (Quốc tế 

học/ Nghiên cứu Giao thoa Văn hoá) 

 Material Culture/Historic Preservation (Bảo 

tồn di sản văn hóa vật thể) 

 Multiculturalism (Race, Gender, Ethnicity, 

Class) Đa văn hóa (Chủng tộc, Giới tính, Sắc 

tộc, Tầng lớp xã hội) 

 Music/Music and Performing Arts Studies, 

General (Âm nhạc/ Nghệ thuật biểu diễn và 

âm nhạc đại cương) 

 Popular Culture (Văn hóa Đại chúng) 

 Regional Studies (Nghiên cứu Khu vực) 

 Religion (Tôn giáo) 

 U.S. Studies, Other (Nghiên cứu Hoa Kỳ, lĩnh 

vực khác) 

 Women's Studies/Gender Studies (Nghiên cứu 

Phụ nữ/ Nghiên cứu về Giới) 

ARCHAEOLOGY (KHẢO CỔ HỌC) 
 

 Archaeology, General (Khảo cổ học đại 

cương) 

 Archaeology, Other (Khảo cổ học, Khác)  

 Archaeometry (Khoa học khảo cứu) 

 Art History, Criticism and Conservation (Lịch 

sử nghệ thuật, Phê bình và Bảo tồn) 

 Botanical Archaeology (Khảo cổ thực vật) 

 Ceramics (Gốm học) 

 Classical Archaeology (Khảo cổ Địa Trung Hải 

học) 

 Cultural Resource Management and Historic 

Preservation (Quản lý nguồn tài nguyên văn 

hóa và bảo tồn di tích lịch sử)  

 Ethnohistory/Ethnoarchaeology (Lịch sử Dân 

tộc/ Khảo cổ Dân tộc) 

 Geoarchaeology (Khảo cổ Địa lý học) 

 Historic Archaeology (Khảo cổ lịch sử học) 

 Zooarchaeology (Khảo cổ động vật học) 

 Mapping and Geographic Information Systems 

(Hệ thống Thông tin Địa lý và Bản đồ) 

 Medieval and Renaissance Studies (Nghiên 

cứu về Thời Trung Cổ và Phục Hưng)  

 Museum Studies/Museology (Bảo tàng học) 

 Numismatics (Nghiên cứu tiền cổ) 

 Regional Studies (Nghiên cứu vùng) 

 Africa, Sub-Saharan (Châu Phi, Hạ Sahara) 

o Americas (Châu Mỹ) 

o Asia (Châu Á) 

o Europe (Châu Âu)  

o Mediterranean and Near East (Vùng 

Địa Trung Hải và Cận Đông) 

 Rock Art (Nghệ thuật trên đá) 

 Underwater and Maritime Archaeology (Khảo 

cổ dưới nước và biển) 

 Human Origins and Evolution (Nguồn gốc con 

người và Quá trình tiến hóa) 



 

 

 

ANTHROPOLOGY (NHÂN LOẠI HỌC) 

 

 Anthropology, Other (Nhân loại học, Khác) 

 Area, Ethnic and Cultural Studies (Nghiên 

cứu về khu vực, dân tộc và văn hóa) 

 African Studies (Nghiên cứu Châu Phi) 

 Area, Ethnic and Cultural Studies (Nghiên 

cứu về khu vực, Dân tộc và Văn hóa) 

 General (Nghiên cứu về Khu vực, Dân tộc và 

Văn hoá đại cương) 

o Asian Studies/Civilization (Nghiên 

cứu Châu Á/ Văn minh Châu Á) 

o Balkans Studies (Nghiên cứu vùng 

Balkans)  

o Baltic Studies (Nghiên cứu vùng 

Baltic) 

o Canadian Studies (Nghiên cứu 

Canada)  

o Caribbean Studies (Nghiên cứu vùng 

Caribbean) 

o Central/Middle and Eastern 

European Studies (Nghiên cứu 

Trung/ Đông Âu) 

o Chinese Studies (Nghiên cứu Trung 

Quốc) 

o Commonwealth Studies (Nghiên cứu 

Khối Thịnh vượng chung) 

o East Asian Studies (Nghiên cứu Đông 

Nam Á)  

o European Studies/Civilization 

(Nghiên cứu Châu Âu/ Nền văn minh 

Châu Âu) 

o French Studies (Nghiên cứu nước 

Pháp) 

o German Studies (Nghiên cứu nước 

Đức) 

o Italian Studies (Nghiên cứu nước Ý) 

o Japanese Studies (Nghiên cứu Nhật 

Bản) 

o Korean Studies (Nghiên cứu Hàn 

Quốc) 

o Latin American Studies (Nghiên cứu 

Châu Mỹ Latin) 

o Near and Middle Eastern Studies 

(Nghiên cứu Cận Trung Đông) 

o Regional Studies (Nghiên cứu Khu vực) 

o Russian Studies (Nghiên cứu nước 

Nga)  

o Scandinavian Studies (Nghiên cứu 

vùng Scandinavi) 

o Slavic Studies (Nghiên cứu vùng Slavic) 

o South Asian Studies (Nghiên cứu Đông 

Á) 

o Southeast Asian Studies (Nghiên cứu 

Đông Nam Á) 

o Spanish and Iberian Studies (Nghiên 

cứu Tây Ban Nha và Iberia) 

o Tibetan Studies (Nghiên cứu Tây Tạng) 

o Ukraine Studies (Nghiên cứu Ukraine) 

o Ural-Altaic and Central Asian Studies 

(Nghiên cứu Ural-Altaic và Trung Á) 

o Western European Studies (Nghiên 

cứu Tây Âu) 

 Ethnic, Cultural Minority and Gender Studies 

(Nghiên cứu về Dân tộc, Văn hóa thiểu số và 

Giới)  

o African-American/Black Studies 

(Nghiên cứu về Người Mỹ gốc Phi/ 

Người Da màu) 

o Asian-American Studies (Nghiên cứu 

về Người Mỹ gốc Á) 

o American Indian/Native American 

Studies (Nghiên cứu Thổ dân da đỏ/ 

Người Mỹ bản địa) 

o Gay/Lesbian Studies (Nghiên cứu về 

Đồng tính Nam/ Nữ) 

o Hispanic-American, Puerto Rican, and 

Mexican-American/Chicano Studies 

(Nghiên cứu về Người Mỹ gốc Tây Ban 

Nha, người Puerto Rican và người Mỹ 

gốc Mexico) 

o Women's Studies (Nghiên cứu về Phụ 

nữ)  

 Islamic Studies (Nghiên cứu về Hồi giáo) 

 Jewish /Judaic Studies (Nghiên cứu về Do Thái)  

 Linguistics (Ngôn ngữ học) 

 Museum Studies/Museology (Bảo tàng học)  

 Physical Anthropology (Nhân học loại học hữu 



 

 

 

o Pacific Area/Pacific Rim Studies 

(Nghiên cứu Thái Bình Dương/ Vành 

đai Thái Bình Dương)  

o Polish Studies (Nghiên cứu Ba Lan) 

 

hình) 

 

COMMUNICATION AND JOURALISM (TRUYỀN THÔNG VÀ BÁO CHÍ) 

 

 Advertising (Quảng cáo) 

 Broadcast Journalism (Báo hình & báo đài) 

 Communications and Journalism, Other 

(Truyền thông và Báo chí, Khác) 

 Communications and Media Studies, Other 

(Nghiên cứu về Truyền thông) 

 Communications Studies/Speech 

Communication and Rhetoric (Nghiên cứu về 

Truyền thông đại chúng và Thuật hùng biện) 

 Digital Communications and 

Media/Multimedia (Truyền thông kỹ thuật 

số/ Truyền thông đa phương tiện) 

 Health Communications (Truyền thông Y tế) 

 Journalism (Báo chí) 

 Journalism, Other (Báo chí, Khác)  

 Mass Communications/Media Studies (Nghiên 

cứu về Truyền thông Đại chúng) 

 Photojournalism (Báo ảnh) 

 Political Communications (Truyền thông Chính 

trị) 

 Public Relations (Quan hệ Công chúng) 

o Advertising and Applied 

Communications (Quảng cáo và 

Truyền thông ứng dụng) 

o Image Management (Quản lý hình 

ảnh) 

 Publishing (In ấn và Phát hành) 

 Radio and Television (Đài phát thanh và 

Truyền hình) 

 Radio, Television and Digital Communications, 

Other (Đài phát thanh, Truyền hình và Truyền 

thông kỹ thuật số)  

 

ECONOMICS (KINH TẾ HỌC) 

 

 Agricultural Economics (Kinh tế Nông 

nghiệp) 

 Applied Economics (Kinh tế ứng dụng) 

 Business/Managerial Economics (Kinh tế 

Doanh nghiệp/ quản lý) 

 Comparative Economic Systems (Hệ thống 

kinh tế so sánh) 

 Consumer Economics (Kinh tế tiêu dùng) 

 Development Economics and International 

Development (Kinh tế phát triển và kinh tế 

quốc tế) 

 Econometrics and Quantitative Economics 

(Toán kinh tế và Kinh tế định tính) 

 

 Economic (Kinh tế học)  

o History (Lịch sử) 

o Policy (Chính trị) 

o Statistics (Thống kê) 

o Theory (Lý thuyết) 

o Social Policy (Các chính sách xã hội) 

o General (Tổng quát) 

 Finance (Tài chính)   

 International Economics (Kinh tế quốc tế) 

 Labor Economics (Kinh tế lao động) 

 Natural Resource Economics (Kinh tế tài 

nguyên thiên nhiên) 

 Public Economics (Kinh tế công cộng) 



 

 

 

 

LIBRARY SCIENCE (KHOA HỌC THƯ VIỆN) 

 

 Archives and Preservation (Lưu trữ và bảo 

quản)  

 Children's and Young Adult Librarianship 

(Thư viện dành cho trẻ em và thanh thiếu 

niên)  

 Collections (Các bộ sưu tập)  

 Education of Library and Information 

Specialists (Giáo dục cho các chuyên gia thư 

viện và thông tin)  

 Information Systems and Technology (Hệ 

thống và Công nghệ thông tin)  

 Library Science, General (Thông tin thư viện, 

Đại cương)  

 Library Science, Other (Khoa học thư viện, 

Khác) 

 Multimedia Materials (Thiết bị đa phương 

tiện) 

 Museology (Bảo tàng học)  

 Public Libraries (Thư viện công) 

 Records Management (Quản lý dữ liệu)  

 Reference and User Services (Các dịch vụ tham 

khảo và dịch vụ dành cho người sử dụng)  

 School Libraries (Thư viện học đường) 

 Special Libraries (Thư viện đặc biệt)  

 

POLITICAL SCIENCE (KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) 

 

 American Government and Politics (United 

States) Chính phủ và chính trị Mỹ (Hoa Kỳ) 

 Comparative Politics (Chính trị học so sánh) 

 Elections, Public Opinion, and Voting 

Behavior (Các cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý 

và hành vi bỏ phiếu) 

 Federalism (Chế độ liên bang) 

 International Relations and Affairs (Quan hệ 

và các vấn đề quốc tế) 

 Political Economy (Kinh tế chính trị) 

 Women and Politics (Phụ nữ và chính trị) 

 Political Organizations and Parties (Các tổ chức 

và đảng phái chính trị) 

 Political Science and Government, General 

(Khoa học chính trị và Chính phủ, Đại cương) 

 Political Science and Government, Other (Khoa 

học chính trị và Chính phủ, Khác)  

 Political Theory (Lý thuyết chính trị)  

 Public Policy Analysis (Phân tích chính sách công)  

 Religion/Race/Ethnicity in Politics (Tôn giáo/ 

Chủng tộc/ Dân tộc trong chính trị học) 

 U.S. Foreign Policy (Chính sách đối ngoại Mỹ)  

 

SOCIAL WORK (CÔNG TÁC XÃ HỘI) 

 

 Aging (Tuổi già) 

 Alcohol, Tobacco, and Other Drugs (Rượu, 

thuốc lá và các loại dược phẩm khác) 

 Child Welfare (An sinh dành cho trẻ em) 

 Clinical Social Work (Công tác xã hội về y tế) 

 Criminology (Tội phạm học) 

 Health (Sức khỏe)  

 Medical Social Work (Công tác xã hội về y tế) 

 Mental Health (Sức khỏe tinh thần) 

 Poverty and Social Justice (Đói nghèo và công 

bằng xã hội)  

 School Social Work (Công tác xã hội học 

đường) 

 Social Administration/Social Policy (Quản lý xã 

hội/ Chính sách xã hội) 

 Social Work, General (Công tác xã hội, Đại 

cương)  

 Social Work, Other (Công tác xã hội, Khác)  

 Youth Services/Administration (Các dịch vụ/ 



 

 

 

Quản lý thanh thiếu niên) 

 

BIOLOGY EDUCATION (GIẢNG DẠY SINH HỌC) 

 

 Administration, Professional Development 

and Organizational Learning (Quản lý, phát 

triển chuyên môn và học tập theo tổ chức) 

 Assessment and Standards of Biology 

Science Education (Đánh giá và các tiêu 

chuẩn trong Giảng dạy Sinh học) 

 Applications of Biology in Contemporary 

Science and Industry (Ứng dụng Sinh học 

vào Khoa học và Công nghiệp hiện đại) 

 Biology Education, Other (Giảng dạy Sinh 

học, khác ) 

 Biology Education Research Training and/or 

Evaluation: (Đào tạo về Nghiên cứu Giảng 

dạy sinh học) 

o Data Analysis and Interpretation 

(Phân tích và xử lý dữ liệu) 

o Field Research (Nghiên cứu thực địa) 

o Laboratory Methods and Techniques 

(Các phương pháp và kỹ thuật trong 

phòng thí nghiệm) 

o Qualitative Research Methods 

(Phương pháp nghiên cứu định tính) 

o Scientific Writing (Viết theo văn 

phong khoa học) 

o Bioinformatics (Tin học sinh học) 

 Design of Laboratories and Experiments in 

Biology Education (Thiết kế phòng thí 

nghiệm và các thí nghiệm trong giảng dạy 

Sinh học) 

 Diversity/Gender in Biology Education (Đa 

dạng/Giới tính trong giảng dạy sinh học)  

 Ethics in Biology Education (Đạo đức trong 

Giảng dạy Sinh học) 

 Foundations of Biology Education (Cơ sở của 

Giảng dạy Sinh học) 

 Social and Global Issues in Biology Education 

(Các vấn đề xã hội và toàn cầu trong giảng dạy 

Sinh học)  

 Infrastructure Development (Phát triển cơ sở 

hạ tầng) 

 Interdisciplinary Learning and Innovative 

Teaching Methods in Biology Education 

(Phương pháp dạy và học liên ngành cải tiến 

trong giảng dạy sinh học) 

 Leadership, Policy and/or Development in 

Biology Education (Định hướng, chính sách và 

phát triển giảng dạy Sinh học) 

 Technology in Biology Education (Công nghệ 

trong Giảng dạy Sinh học) 

 Theory, Curriculum and/or Pedagogy in 

Biology Education: (Lý thuyết, giáo trình và 

/hoặc Giáo dục Sư phạm trong giảng dạy Sinh 

học): 

o Elementary Level (Cấp Tiểu học) 

o Middle School Level (Cấp Trung học cơ sở) 

o Secondary Level (Cấp Trung học phổ 

thông) 

o College Level (Cấp Cao đẳng, Đại học) 

o Multiple Levels (Nhiều trình độ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BUSINESS ADMINISTRATION (QUẢN TRỊ KINH DOANH) 

 

 Accounting (Kế toán) 

 Accounting and Business/Management (Kế 

toán và Kinh tế/ Quản trị) 

 Accounting and Finance (Kế toán và Tài chính)  

 Accounting and Related Services, Other (Kế 

toán và Các dịch vụ liên quan, Khác) 

 Accounting Technology/Technician and 

Bookkeeping (Nghiệp vụ Kế toán/ Sổ sách)  

 Actuarial Science (Khoa học Thống kê Bảo 

hiểm) 

 Auditing (Kiểm toán) 

 Banking and Financial Support Services (Ngân 

hàng và các Dịch vụ hỗ trợ tài chính) 

 Business Administration (Quản trị kinh doanh)  

 Management (Quản trị) 

 Business Statistics (Thống kê doanh nghiệp) 

 Business/Commerce, General (Kinh tế/ Tài 

chính, Đại cương) 

 Business/Corporate Communications (Kinh 

doanh/ Truyền thông Doanh nghiệp) 

 Business/Managerial (Kinh tế doanh nghiệp và 

quản lý)  

 Credit Management (Quản lý tín dụng) 

 Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies 

(Doanh nghiệp/ Quản trị Doanh nghiệp) 

 Finance and Financial Management Services, 

Other (Tài chính và các dịch vụ quản lý tài 

chính) 

 Finance, General (Tài chính, Đại cương) 

 Financial Planning and Services (Hoạch định và 

Dịch vụ tài chính) 

 Franchising and Franchise Operations 

(Nhượng quyền và các hoạt động nhượng 

quyền) 

 General Sales, Merchandising and Related 

Marketing Operation (Bán hàng tổng quát, 

nhượng quyền và các hoạt động marketing 

liên quan) 

 Hospitality Administration/Management, 

General (Quản lý nhà hàng khách sạn, Đại 

cương) 

 Human Resources Development (Phát triển 

nguồn nhân sự) 

 Information Resources Management/CIO 

Training (Quản lý nguồn tài nguyền thông tin/ 

Đào tạo giám đốc công nghệ thông tin)  

 International Business/Trade/Commerce (Kinh 

tế/ Thương mại quốc tế) 

 International Finance (Tài chính quốc tế) 

 International Marketing (Marketing quốc tế)  

 Investments and Securities (Đầu tư và Chứng 

khoán) 

 Knowledge Management (Quản trị tri thức) 

 Labor and Industrial Relations (Lao động và 

Quan hệ công nghiệp) 

 Labor Studies (Nghiên cứu về lao động) 

 Logistics and Materials Management (Quản trị 

hậu cần và vật tư)  

 Management Information Systems and Services, 

Other (Hệ thống thông tin quản lý và các Dịch vụ, 

Khác) 

 Management Information Systems, General (Hệ 

thống thông tin quản lý, Đại cương) 

 Management Science, General (Khoa học quản 

lý, Đại cương) 

 Management Sciences and Quantitative 

Methods, Other (Khoa học Quản lý và các 

Phương pháp Định tính, Khác) 

 Marketing Research (Nghiên cứu về marketing) 

 Marketing, Other (Marketing, Khác) 

 Marketing/Marketing Management, General 

(Marketing/ Quản trị marketing, Đại cương) 

 Non-Profit/Public/Organizational Management 

(Quản lý tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức công) 

 Office Management and Supervision (Quản trị 

văn phòng) 

 Operations Management and Supervision (Quản 

lý oạt động điều hành) 

 Organizational Behavior Studies (Nghiên cứu 

hành vi tổ chức) 

 Public Finance (Tài chính công) 

 Purchasing, Procurement/Acquisitions and 

Contracts Management (Quản lý mua hàng/ 

Quản lý hợp đồng)  

 Real Estate (Bất động sản) 

 Small Business Administration/Management 



 

 

 

 Human Resources Management and Services 

(Quản lý nguồn nhân sự và các Dịch vụ) 

 Human Resources Management/Personnel 

Administration, General (Quản trị nhân sự đại 

cương) 

 Insurance (Bảo hiểm) 

 Taxation (Thuế) 

(Quản lý doanh nghiệp nhỏ/ Quản trị)  

 Transportation/Transportation Management 

(Vận tải/ Quản lý vận tải) 

 

 

CHEMISTRY EDUCATION (GIẢNG DẠY HÓA HỌC) 

 

 Administration, Professional Development 

and Organizational Learning (Quản trị, phát 

triển nghề nghiệp và việc học theo tổ chức) 

 Assessment and Standards of Chemistry 

Education (Đánh giá và các tiêu chuẩn trong 

giảng dạy sinh học) 

 Applications of Chemistry in Contemporary 

Science and Industry (Những ứng dụng của 

hóa học trong khoa học và công nghệ)  

 Chemistry Education, Other (Giảng dạy hóa 

học, khác) 

 Chemistry Education Research Training 

and/or Evaluation: (Tập huấn và đánh giá 

nghiên cứu trong giảng dạy Hóa học)   

o Data Analysis and Interpretation 

(Phân tích và xử lý số liệu) 

o Field Research (Nghiên cứu thực địa) 

o Laboratory Methods and Techniques 

(Các phương pháp và kỹ năng trong 

phòng thí nghiệm)  

o Qualitative Research Methods (Các 

phương pháp nghiên cứu định 

lượng) 

o Scientific Writing (Viết văn theo 

phong cách khoa học) 

o Statistical Methods in Science 

Education (Các phương pháp thống 

kê trong giáo dục khoa học)  

 Design of Laboratories and Experiments in 

Chemistry Education (Thiết kế phòng thí 

nghiệm và các thí nghiệm trong giảng dạy 

Hóa học) 

 Diversity/Gender in Chemistry Education (Tính 

đa dạng/Giới trong giảng dạy Hóa học)  

 Ethics in Chemistry Education (Đạo đức trong 

giảng dạy Hóa học) 

 Foundations of Chemistry Education (Cơ sở 

của giảng dạy Hóa học) 

 Social and Global Issues in Chemistry 

Education (Các vấn đề xã hội và toàn cầu trong 

giảng dạy Hóa học)  

 Infrastructure Development (Phát triển cơ sở 

hạ tầng) 

 Interdisciplinary Learning and Innovative 

Teaching Methods in Chemistry Education 

(Việc học liên ngành và phương pháp giảng 

dạy sáng tạo trong giảng dạy Hóa học) 

 Leadership, Policy and/or Development in 

Chemistry Education (Định hướng, chính sách 

và phát triển giảng dạy Hóa học) 

 Technology in Chemistry Education (Công 

nghệ trong Giảng dạy Hóa học) 

 Theory, Curriculum and/or Pedagogy in 

Chemistry Education: (Lý thuyết, giáo trình và 

/hoặc giáo dục sư phạm trong giảng dạy Hóa 

học): 

o Elementary Level (Cấp Tiểu học) 

o Middle School Level (Cấp Trung học cơ sở) 

o Secondary Level (Cấp Trung học Phổ 

thông) 

o College Level (Cấp Cao đẳng, Đại học)  

o Multiple Levels (Nhiều cấp bậc) 

 

 



 

 

 

COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY (KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN) 

 

 Artificial Intelligence and Robotics (Trí tuệ 

nhân tạo và khoa học robot) 

 Bioinformatics (Tin học sinh học) 

 Cognitive Science (Khoa học nhận thức) 

 Computational Mathematics (Toán học máy 

tính) 

 Computer and Information Sciences and 

Support Services, Other (Máy tính, Khoa học 

thông tin và các Dịch vụ hỗ trợ, Khác) 

 Computer and Information Sciences, 

General (Máy tính và Khoa học Thông tin, 

Đại cương)  

 Computer and Information Systems Security 

(Máy tính và An ninh trong hệ thống thông 

tin)  

 Computer Engineering, General (Kỹ thuật 

máy tính, Đại cương)  

 Computer Graphics (Đồ họa máy tính)  

 Computer Programming (Lập trình máy tính) 

o Specific Applications (Các ứng dụng 

cụ thể) 

o Vendor/Product Certification 

(Chứng nhận từ nhà cung cấp/ 

Chứng nhận sản phẩm) 

o Programmer, General (Lập trình 

viên, Đại cương) 

 Computer Science (Khoa học máy tính)  

 Computer Software and Media Applications, 

Other (Các phần mềm máy tính và ứng dụng 

truyền thông, Khác) 

 Computer Systems Analysis/Analyst (Phân 

tích/ Chuyên viên phân tích hệ thống máy 

tính) 

 Computer Systems Networking and 

Telecommunications (Mạng lưới hệ thống máy 

tính và các phương tiện viễn thông)    

 Data Modeling/Warehousing and Database 

Administration (Mô hình hóa/ Lưu trữ dữ liệu 

và Quản lý dữ liệu) 

 Information Resources Management/CIO 

Training (Quản lý nguồn tài nguyền thông tin/ 

Đào tạo giám đốc công nghệ thông tin)  

 Information Science/Studies (Khoa học thông 

tin)  

 Information Technology (Công nghệ thông tin)  

 Library Science/Librarianship (Khoa học thư 

viện/ Thủ thư) 

 Management Information Systems, General 

(Hệ thống thông tin quản lý, Đại cương)  

 Medical Informatics (Tin học y tế) 

 System Administration/Administrator (Quản 

trị hệ thống/ Nhà quản trị) 

 System, Networking, and LAN/WAN 

Management/Manager (Quản lý hệ thống, 

mạng, và mạng LAN/WAN)  

 Systems Science and Theory (Khoa học và lý 

thuyết hệ thống)  

 Web Page, Digital/Multimedia and 

Information Resources Design (Thiết kế trang 

Web, Kỹ thuật số/ Đa phương tiện truyền 

thông và Hệ thống thông tin) 

 Web/Multimedia Management and 

Webmaster (Quản lý trang Web/ Đa phương 

tiện truyền thông và Quản trị trang web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENGINEERING EDUCATION (GIẢNG DẠY KỸ THUẬT) 

 

 Administration, Professional Development and 

Organizational Learning (Quản trị, phát triển 

nghề nghiệp và việc học có tổ chức) 

 Assessment Techniques and Standards 

of Engineering Education (Các kỹ thuật đánh 

giá và tiêu chuẩn trong giảng dạy Kỹ thuật) 

 Design in Engineering Education and Practice 

(Thiết kế bài giảng Kỹ thuật và thực tập)  

 Diversity/Gender and Engineering Education 

(Đa dạng/Giới tính trong giảng dạy Kỹ thuật)  

 Engineering Education, Other (Giảng dạy kỹ 

thuật, Khác) 

 Engineering Education Research Training 

and/or Evaluation: (Tập huấn và đánh giá 

nghiên cứu trong giảng dạy Kỹ thuật)   

o Advanced Engineering Research 

Methods (Các phương pháp nghiên 

cứu kỹ thuật cao cấp) 

o Design Research Methods (Các 

phương pháp nghiên cứu thiết kế) 

o Statistical Methods (Các phương pháp 

thống kê) 

o Data Analysis and Interpretation 

(Phân tích và xử lý số liệu) 

o Structural Assessment (Đánh giá cấu 

trúc) 

o Laboratory Methods and Techniques 

(Các phương pháp và kỹ thuật trong 

phòng thí nghiệm) 

 Ethics in Engineering Education (Đạo đức trong 

giảng dạy Kỹ thuật)  

 Foundations of Engineering Education (Cơ sở của 

giảng dạy Kỹ thuật) 

 Interdisciplinary Learning and Innovative 

Teaching Methods in Engineering Education 

(Việc học liên ngành và phương pháp giảng 

dạy sáng tạo trong giảng dạy Kỹ thuật) 

 Leadership, Policy and/or Development in 

Engineering Education (Định hướng, chính sách 

và phát triển giảng dạy Kỹ thuật) 

 Social and Global Issues in Engineering Education 

(Các vấn đề xã hội và toàn cầu trong giảng dạy 

Kỹ thuật)  

 Technology in Engineering Education (Công 

nghệ trong Giảng dạy Kỹ thuật) 

 Theory, Curriculum and/or Pedagogy in 

Engineering Education (Lý thuyết, giáo trình và 

/hoặc giáo dục sư phạm trong giảng dạy Kỹ 

thuật) 

 

PHYSICS EDUCATION (GIẢNG DẠY VẬT LÝ) 

 

 Administration, Professional Development 

and Organizational Learning (Quản trị, phát 

triển nghề nghiệp và học tập có tổ chức) 

 Assessment and Standards of Physics 

Education (Đánh giá và các tiêu chuẩn của 

giảng dạy Vật lý)  

 Applications of Physics in Contemporary 

Science and Industry (Ứng dụng của Vậy lý 

trong khoa học và công nghệ hiện đại)   

 Design of Laboratories and Experiments in 

Physics Education (Thiết kế phòng thí 

nghiệm và các thí nghiệm trong giảng dạy 

Vật lý) 

 Diversity/Gender and Physics Education 

 Physics Education, Other (Giảng dạy Vật lý, 

Khác) 

 Physics Education Research Training and/or 

Evaluation in Physics Education (Tập huấn và 

đánh giá nghiên cứu trong giảng dạy Vật lý)   

o Data Analysis and Interpretation (Phân 

tích và xử lý số liệu) 

o Field Research (Nghiên cứu thực địa)  

o Laboratory Methods and Techniques 

(Các phương pháp và kỹ năng trong 

phòng thí nghiệm)  

o Qualitative Research Methods (Các 

phương pháp nghiên cứu định lượng)   

o Scientific Writing (Viết văn theo phong 



 

 

 

(Tính đa dạng/ Giới tính và Giảng dạy Vật lý) 

 Ethics in Physics Education (Đạo đức trong 

giảng dạyy Vật lý)  

 Foundations of Physics Education (Cơ sở của 

giảng dạy Vật lý)  

 Social and Global Issues in Physics Education 

(Các vấn đề xã hội và toàn cầu trong giảng 

dạy Vật lý) 

 Infrastructure Development (Phát triển cơ 

sở hạ tầng) 

 Interdisciplinary Learning and Innovative 

Teaching Methods in Education (Việc học 

liên ngành và phương pháp giảng dạy sáng 

tạo trong Giảng dạy) 

 Leadership, Policy and/or Development in 

Physics Education (Định hướng, chính sách 

và phát triển giảng dạy Vật lý) 

cách khoa học) 

o Statistical Methods in Science 

Education (Các phương pháp thống kê 

trong giáo dục khoa học)  

 Technology in Physics Education (Công nghệ 

trong Giảng dạy Vật lý) 

 Theory, Curriculum and/or Pedagogy in 

Physics Education (Lý thuyết, giáo trình và 

/hoặc giáo dục sư phạm trong giảng dạy Vật 

lý) 

o Elementary Level (Cấp Tiểu học)  

o Middle School Level (Cấp Trung học cơ 

sở) 

o Secondary Level (Cấp Trung học Phổ 

thông) 

o College Level (Cấp Cao đẳng, Đại học)   

o Multiple Levels (Nhiều cấp bậc) 

 

 

EDUCATION (GIÁO DỤC) 

 

 Administration of Special Education (Quản lý 

giáo dục đặc biệt) 

 Adult and Continuing Education (Giáo dục 

dành cho người lớn và giáo dục thường 

xuyên)  

o Administration (Quản lý)  

o  Teaching (Giảng dạy)  

 Adult Literacy Tutor/Instructor (Dạy chữ cho 

người lớn)  

 Bilingual and Multilingual Education (Giáo 

dục song ngữ và đa ngữ)  

 College Student Counseling and Personnel 

Services (Tư vấn cho sinh viên và các dịch vụ 

nhân sự khác) 

 Community College Education (Giáo dục cao 

đẳng cộng đồng) 

 Counselor Education/School Counseling and 

Guidance Services (Giáo dục cho tư vấn viên/ 

Tư vấn học đường và các hoạt động hướng dẫn 

khác) 

 Curriculum and Instruction (Chương trình 

đào tạo và giảng dạy)  

 Early Childhood Education and Teaching 

 Educational Assessment, Testing, and 

Measurement (Đánh giá, Kiểm tra và Đo lường 

giáo dục)  

 Educational Evaluation and Research (Đánh 

giá và nghiên cứu giáo dục)  

 Educational Leadership and Administration, 

General (Quản lý giáo dục, Đại cương) 

 Educational Statistics and Research Methods 

(Các phương pháp thống kê và nghiên cứu 

giáo dục)  

 Educational, Instructional, and Curriculum 

Supervision (Giám sát giáo dục, giảng dạy và 

chương trình đào tạo)   

 Educational/Instructional Media Design (Thiết 

kế đa phương tiện giáo dục)  

 Elementary and Middle School Administration 

(Quản lý giáo dục tiểu học và trung học cơ sở)  

 Elementary Education and Teaching (Quản lý 

và giảng dạy tiểu học)  

 Higher Education/Higher Education 

Administration (Giáo dục Đại học và Sau Đại 

học/ Quản lý Giáo dục Đại học và Sau Đại học)  

 International and Comparative Education 



 

 

 

(Giáo dục và giảng dạy cho trẻ em)  

 Education, Other (Giáo dục, Khác)  

 Education/Teaching of Individuals (Giáo dục/ 

Giảng dạy cho những cá nhân) 

o Early childhood Special Education 

Programs (Chương trình giáo dục 

đặc biệt cho trẻ em) 

o Developmentally Delayed (Chậm phát 

triển)  

o With Autism (Mắc bệnh tự kỷ)  

o With Emotional Disturbances (Rối 

loạn tâm thần)  

o With Hearing Impairments, including 

Deafness (Khiếm thính, gồm cả điếc) 

o With Mental Retardation (Chậm 

phát triển trí tuệ) 

o With Multiple Disabilities (Đa khuyết 

tật)  

o With Orthopedic and Other Physical 

Health Impairments (Khuyết tật 

chân tay và những khiếm khuyết thể 

chất khác) 

o With Specific Learning Disabilities 

(Thiểu năng học tập cụ thể) 

o With Traumatic Brain Injuries (Bị 

chấn thương não)  

o With Vision Impairments, Including 

Blindness (Bị khiếm thị, gồm cả mù) 

o Gifted and Talented (Năng khiếu) 

 Educational Administration and Supervision, 

Other (Quản lý và giám sát giáo dục) 

 Educational Assessment, Evaluation, and 

Research, Other (Đánh giá và nghiên cứu 

giáo dục) 

 Administration of Special Education (Quản lý 

giáo dục đặc biệt)  

(Giáo dục quốc tế và so sánh)  

 Junior High/Intermediate/Middle School 

Education and Teaching (Giáo dục và Giảng 

dạy Phổ thông cơ sở và Phổ thông trung học)  

 Kindergarten/ Preschool Education and 

Teaching (Giáo dục và Giảng dạy mẫu giáo)  

 Montessori Teacher Education (Giáo dục cho 

giáo viên theo phương pháp Montessori)  

 Multicultural Education (Giáo dục đa văn hóa)  

 Secondary Education and Teaching (Giáo dục 

và giảng dạy phổ thông) 

 Secondary School Administration (Quản lý 

giáo dục phổ thông)    

 Social and Philosophical Foundations of 

Education (Cơ sở Xã hội và Triết học của Giáo 

dục)  

 Special Education and Teaching, General (Giáo 

dục và Giảng dạy đặc biệt, Đại cương)  

 Student Counseling and Personnel Services, 

Other (Tư vấn cho sinh viên và các dịch vụ 

nhân sự khác)   

 Superintendency and Educational System 

Administration (Quản trị và quản lý hệ thống 

giáo dục   

 Teacher Education and Professional 

Development, Specific Levels and Methods, 

Other (Đào tạo giáo viên và phát triển nghề 

nghiệp, Các cấp độ và phương pháp cụ thể) 

 Teacher Education, Multiple Levels (Đào tạo 

giáo viên, Đa cấp độ)  

 Urban Education and Leadership (Giáo dục và 

Quản lý Đô thị)  

 Waldorf/Steiner Teacher Education (Đào tạo 

cho giáo viên phương pháp Waldorf/ Steiner)  

 

ENVIRONMENTAL SCIENCE (KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG) 

 

 Aquaculture (Thủy sản) 

 Aquatic Biology/Limnology (Sinh học biển/ 

Hồ học) 

 Botany (Thực vật học) 

 Commercial Fishing (Ngư nghiệp thương 

mại)  

 Marine Biology and Biological Oceanography 

(Sinh học biển và Hải dương học sinh học) 

 Natural Resource (Tài nguyên thiên nhiên) 

o Economics (Kinh tế) 

o Conservation Other (Bảo tồn, Khác)  

o Management and Policy (Quản lý và 



 

 

 

 Conservation Biology (Sinh học bảo tồn) 

 Ecology (Sinh thái học)  

 Ecology (Sinh thái học)  

 Environmental (Liên quan đến môi trường)  

o Biology (Sinh học)  

o Health (Y tế)  

o General (Tổng quát)  

o Science, Other (Khoa học môi 

trường, Khác)  

o Studies (Nghiên cứu môi trường)  

 Fishing and Fisheries Sciences and 

Management (Nghiên cứu và quản lý ngư 

nghiệp) 

 Forest (Rừng) 

o Engineering (Kỹ thuật rừng) 

o Management/Forest Resources 

Management (Quản lý/ Quản lý tài 

nguyên rừng) 

o Resources Production and 

Management (Sản xuất và quản lý 

tài nguyên) 

o Sciences and Biology (Khoa học và 

sinh vật)  

o General (Đại cương)  

 Genetics (Di truyền học)  

 Geology (Địa chất học) 

 Hydrology (Thủy học) 

 Land Use Planning and 

Management/Development (Quy hoạch và 

Quản lý quyền sử dụng đất)  

Chính sách) 

o Management and Policy, Other (Quản 

lý và Chính sách, Khác) 

o Conservation, General (Bảo tồn, Khác) 

 Park/Parks Administration Management 

(Quản lý công viên)  

 Plant Sciences (Khoa học cây trồng) 

 Public Policy Analysis (Quản lý chính sách 

công) 

 Range Science and Management (Khoa học và 

quản lý đồng cỏ) 

 Soil Chemistry/Physics (Hóa học của địa 

quyển/ Thổ nhưỡng học)  

 Soil Sciences (Khoa học đất)  

 Urban Forestry (Rừng đô thị) 

 Water, Wetlands, and Marine Resources 

Management (Quản lý nước, đất ngập nước 

và tài nguyên biển) 

 Wildlife and Wildlands Science and 

Management (Khoa học và Quản lý động vật 

hoang dã và đất hoang)  

 Wildlife Biology (Sinh vật học hoang dã) 

 Wood Science and Wood Products/Pulp and 

Paper Technology (Khoa học gỗ và Công nghệ 

các sản phẩm từ gỗ/ Bột giấy và Giấy) 

 Zoology (Động vật học) 

 

LAW (LUẬT) 

 

 Administrative Law and Regulation (Luật và 

Quy định Hành chính)  

 Advanced Property Law and Real Estate Law 

(Luật sở hữu và Luật bất động sản nâng cao) 

 Antitrust and Competition Law (Luật chống 

độc quyền và Luật cạnh tranh) 

 Bankruptcy Law (Luật chống tham nhũng) 

 Civil and Human Rights Law (Luật dân sự và 

nhân quyền)  

 Civil Procedure and Judicial Process (Thủ tục 

Dân sự và Quy trình Tư pháp)  

 Commercial Law/Business Transactions 

 Government Law (local, state and national) 

Luật chính phủ (địa phương, bang và quốc gia) 

 Health Law (Luật y tế)  

 Intellectual Property (Luật sở hữu trí tuệ)  

 International Business, Trade and Tax Law 

(Luật Kinh doanh quốc tế, Thương mại và 

Thuế) 

 International Law and Legal Studies (Luật quốc 

tế và Nghiên cứu Luật)  

 Jurisprudence (Luật học)  

 Law and Economics (Luật và Kinh tế)  

 Law, Legal Services and Legal Studies, Other 



 

 

 

(Luật thương mại/ Giao dịch Kinh tế) 

 Communications Law (Luật thông tin)  

 Comparative Law (Luật so sánh)  

 Constitutional Law and Theory (Luật và Lý 

thuyết so sánh) 

 Corporate Law (Luật Doanh nghiệp)  

 Criminal Law and Procedure (Luật và Thủ tục 

Hình sự)  

 Cyber Law and Technology (Luật và Công 

nghệ không gian mạng) 

 Employment and Labor Law (Luật sử dụng 

lao động và Lao động) 

 Energy and Natural Resources Law (Luật về 

nguồn năng lượng và tài nguyên thiên 

nhiên) 

 Environmental Law (Luật môi trường)  

 Family Law (Luật gia đình)  

 Federal Law and Federalism (Luật liên bang 

và Chế độ liên bang) 

 Financial Services Law (Banking, Securities, 

Insurance) Luật các dịch vụ tài chính (Ngân 

hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm) 

 Gender and the Law (Giới tính và Luật)  

(Luật, Các Dịch vụ Luật pháp và Nghiên cứu 

luật pháp, Khác)  

 Legal (Liên quan đến Luật)  

o Education and Administration (Giáo 

dục và Quản lý) 

o History (Lịch sử)  

o Profession/Legal Ethics/Professional 

Responsibility (Đạo đức Nghề nghiệp/ 

Luật/ Trách nhiệm nghề nghiệp)  

o Legal Services, Clinical and Public 

Interest Law (Các dịch vụ liên quan 

đến luật, Luật bệnh nhân và Luật 

Quyền lợi cộng đồng) 

 Local Government Law (Luật Chính phủ địa 

phương)  

 Negotiation, Mediation and Alternative 

Dispute Resolution (Đàm phán, Hòa giải và 

Giải quyết Bất đồng) 

 Race and Race Relations (Chủng tộc và Quan 

hệ chủng tộc) 

 Regulatory Law (Luật Điều chỉnh)  

 Taxation (Thuế) 

 Torts, Insurance and Compensation Systems 

(Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Hệ 

thống Bảo hiểm và Bồi thường) 

 

 

MATH EDUCATION (GIẢNG DẠY TOÁN HỌC) 

 

 Administration, Professional Development 

and Organizational Learning (Quản trị, phát 

triển nghề nghiệp và học tập có tổ chức) 

 Applications of Math in Contemporary 

Science and Industry (Ứng dụng của Toán 

học trong khoa học và công nghệ hiện đại)   

 Assessment and Standards of Math 

Education (Đánh giá và các tiêu chuẩn của 

giảng dạy Toán học)  

 Diversity/Gender and Math Education (Tính 

đa dạng/ Giới tính và Giảng dạy Toán học) 

 Ethics in Math Education (Đạo đức trong 

giảng dạy Toán học)  

 Foundations of Math Education (Cơ sở của 

giảng dạy Toán học) 

 Math Education Research Training and/or 

Evaluation: (Tập huấn và đánh giá nghiên cứu 

trong giảng dạy Toán học)   

o Data Analysis and Interpretation 

((Phân tích và xử lý số liệu) 

o Laboratory Methods and Techniques 

(Các phương pháp và kỹ năng trong 

phòng thí nghiệm) 

o Qualitative Research Methods (Các 

phương pháp nghiên cứu định lượng)  

o Scientific Writing (Viết văn theo phong 

cách khoa học) 

o Statistical Methods in Science 

Education (Các phương pháp thống kê 

trong giáo dục khoa học) 



 

 

 

 Social and Global Issues in Math Education 

(Các vấn đề xã hội và toàn cầu trong giảng 

dạy Toán học) 

 Infrastructure Development (Phát triển cơ 

sở hạ tầng) 

 Interdisciplinary Learning and Innovative 

Teaching Methods in Math Education (Việc 

học liên ngành và phương pháp giảng dạy 

sáng tạo trong giảng dạy Toán học) 

 Leadership, Policy and/or Development in 

Math Education (Định hướng, chính sách và 

phát triển giảng dạy Toán học) 

 Math Education, Other (Giảng dạy Toán học, 

Khác)  

 Technology in Math Education (Công nghệ 

trong Giảng dạy Toán học) 

 Theory, Curriculum and/or Pedagogy in Math 

Education: (Lý thuyết, giáo trình và /hoặc giáo 

dục sư phạm trong giảng dạy Toán học) 

o Elementary Level (Cấp Tiểu học)  

o Middle School Level (Cấp Trung học cơ 

sở) 

o Secondary Level (Cấp Trung học Phổ 

thông) 

o College Level (Cấp Cao đẳng, Đại học)   

o Multiple Levels (Nhiều cấp bậc) 

 

 

 

 

 

 

PEACE AND CONFLICT RESOLUTION STUDIES (NGHIÊN CỨU VỀ HÒA BÌNH VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT) 

 

 Business (Kinh tế) 

o Commercial, Alternative Dispute 

Resolution (Thương mại, Phương 

pháp khác giải quyết xung đột) 

o Commercial, Labor Negotiation 

(Thương mại, Đàm phán lao động)  

o Commercial, Mediation (Thương 

mại, Hòa giải)  

o Commercial, Negotiation (Thương 

mại, Đàm phán)  

o Commercial, Workplace Violence 

Prevention (Thương mại, Ngăn chặn 

bạo lực ở nơi làm việc) 

 Community- Public Policy (Chính sách cộng 

đồng – Chính sách công) 

o Dispute Resolution (Giải quyết bất 

đồng)  

o Growth/Urban Sprawl (Sự bành 

trướng đô thị) 

o Site Specific Conflict (Xung đột cụ 

thể) 

o Violence Prevention (Ngăn chặn bạo 

lực)  

 Democratization (Dân chủ hóa) 

 Human Rights (Nhân quyền)  

 Humanitarian Aid (Viện trợ nhân đạo) 

 Inter-Group (Liên nhóm)  

o Ethnic Conflict Prevention (Ngăn chặn 

xung đột dân tộc)  

o GLBT Rights (Quyền GLBT) 

o Hate Crime Prevention (Chống tội ác 

do kỳ thị)  

o Inter Multicultural Conflict Resolution 

(Giải quyết xung đột liên/ đa văn hóa)  

o Multiculturalism (Đa văn hóa)  

o Race/ Ethnic Relations (Quan hệ chủng 

tộc/ Dân tộc) 

 International Arbitration (Trọng tài quốc tế) 

 Mediation (Hòa giải)  

 Negotiation (Đàm phán) 

 Nonproliferation (Không phổ biến) 

 Peace Negotiation (Đàm phán hòa bình) 

 Peace Studies and Conflict Resolution, General 

(Nghiên cứu hòa bình và giải quyết xung đột, 

Đại cương)  

 Peacebuilding (Xây dựng hòa bình)  

 Peacekeeping (Gìn giữ hòa bình) 

 Peacemaking (Kiến tạo hòa bình) 



 

 

 

 Diplomacy (Ngoại giao) 

o Citizen Diplomacy (Ngoại giao công 

dân) 

o Preventative Diplomacy (Ngoại giao 

phòng ngừa)  

 Disarmament (Giải trừ quân bị) 

 Economic Sanctions (Các hình phạt kinh tế) 

 Education (Giáo dục) 

o Peer Mediationn (Hòa giải đồng lứa) 

o School Violence Prevention (Ngăn 

chặn bạo lực học đường) 

 Reconciliation (Hòa giải) 

 Terrorism (Khủng bố)  

o Bioterrorism Prevention (Ngăn chặn 

khủng bố sinh học)   

o Homeland Defense (Quốc phòng nội 

địa) 

o Prevention (Ngăn chặn) 

 

 

PUBLIC ADMINISTRATION (QUẢN LÝ CÔNG) 

 

 Community Organization and Advocacy (Tổ 

chức và vận động cộng đồng) 

 Criminal Justice Administration (Quản lý tội 

phạm) 

 Human Services, General (Các dịch vụ nhân 

sinh, Đại cương) 

 Intergovernmental Administration and 

Management (Quản lý liên chính phủ) 

 Natural Resources Management (Quản lý tài 

nguyên thiên nhiên)  

 Personnel Administration and Labor 

Relations (Quản lý nhân sự và các quan hệ 

lao động)  

 Science, Technology and Society (Khoa học, 

kỹ thuật và xã hội)  

 Social Work (Công tác xã hội) 

 Youth Services/Administration (Các dịch vụ/ 

Quản lý thanh thiếu niên) 

 Public Administration (Quản lý công)  

o Services, Other (Các dịch vụ, Khác) 

o Education (Giáo dục)  

o Research (Nghiên cứu) 

o Budgeting and Financial Management 

(Quản lý ngân sách và tài chính) 

o Ethics (Đạo đức)  

o General (Đại cương) 

o Health and Human Services (Các dịch 

vụ y tế và nhân sinh) 

 Public Performance and Management (Công 

diễn và quản lý công)  

 Public Policy Analysis (Phân tích chính sách công) 

 Public Transportation Policy and 

Administration (Chính sách và quản lý giao 

thông công cộng)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PUBLIC/ GLOBAL HEALTH (SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG/ TOÀN CẦU) 

 

 Alcohol, Tobacco, and Other Drugs (Rượu, 

thuốc lá và các loại dược phẩm khác) 

 Chiropractic Health Care (Chăm sóc thần 

kinh cột sống) 

 Community Health and Preventive Medicine 

(Sức khỏe cộng đồng và y học dự phòng)  

 Community Health Planning and Policy 

Development (Hoạch định sức khỏe cộng 

đồng và phát triển chính sách) 

 Dental Public Health (Sức khỏe cộng đồng 

răng miệng)  

 Environmental Health (Sức khỏe môi trường) 

 Food and Nutrition (Thức ăn và dinh dưỡng) 

 Gerontological Health (Sức khỏe tuổi già) 

 Health Services Administration (Quản lý các 

dịch vụ y tế)  

 Health/Medical Physics (Vật lý y khoa)  

 HIV/AIDS (HIV/ AIDS) 

 Injury Control and Emergency Health Services 

(Quản lý chấn thương và các dịch vụ y tế khẩn 

cấp)  

 International Public Health/International Health 

(Sức khỏe cộng đồng quốc tế/ Y tế quốc tế) 

 Laboratory (Phòng thí nghiệm) 

 Vision Care (Chăm sóc thị giác) 

 Maternal and Child Health (Sức khỏe bà mẹ và 

trẻ em) 

 Medical Care (Chăm sóc y tế) 

 Mental Health (Sức khỏe tinh thần) 

 Occupational Health Education and Promotion 

(Giáo dục và phổ biến sức khỏe cộng đồng) 

 Podiatric Health (Sức khỏe bàn chân) 

 Population, Family Planning and Reproductive 

Health (Dân số, kế hoạch hóa gia đình và sức 

khỏe sinh sản) 

 Public Health (Sức khỏe cộng đồng) 

o Education and Promotion (Giáo dục và 

phổ biến)  

o General (Đại cương)  

o Community Nurse/Nursing (Y tá cộng 

đồng/ Điều dưỡng)  

 School Health Education and Services (Giáo 

dục và các dịch vụ sức khỏe học đường)  

 Social Work (Công tác xã hội)  

 Statistics (Thống kê học)  

 Veterinary Preventive Medicine, Epidemiology 

and Public Health (Y tế dự phòng thú y, dịch tễ 

học và sức khỏe cộng đồng) 

 

URBAN PLANNING (QUY HOẠCH ĐÔ THỊ) 

 

 Architecture (Kiến trúc) 

 City/Urban, Community and Regional Planning 

(Quy hoạch đô thị, cộng đồng và khu vực)  

 Civil Engineering (Xây dựng)  

 Development Economics and International 

Development (Kinh tế phát triển và Kinh tế 

quốc tế) 

 Environmental Design/Architecture (Thiết 

kế/ Kiến trúc môi trường)  

 Health Planning (Quy hoạch ngành y tế) 

 Housing and Community Development (Phát 

triển nhà và cộng đồng) 

 Housing and Human Environments, General 

(Môi trường nhà ở và nhân sinh, Đại cương)  

 Human Services Planning (Quy hoạch các dịch 

vụ nhân sinh) 

 Land Use Planning and Management / 

Development (Hoạch định và quản lý/ phát 

triển quyền sử dụng đất)  

 Urban Planning, Other (Quy hoạch đô thị, 

Khác)  

 Urban Studies/ Affairs (Social Sciences) 

(Nghiên cứu/ Những vấn đề đô thị) (Khoa học 

xã hội) 



 

 

 

SOCIOLOGY (XÃ HỘI HỌC) 

 Area Studies, Other (Nghiên cứu vùng, Khác) 

 Area, Ethnic and Cultural Studies (Nghiên 

cứu về khu vực, dân tộc và văn hóa) 

o African Studies (Nghiên cứu Châu 

Phi) 

o American/United States 

Studies/Civilization (Nghiên cứu Hoa 

Kỳ) 

o Asian Studies/Civilization (Nghiên 

cứu/ Nền văn minh Châu Á)   

o Balkans Studies (Vùng Balkan học)   

o Baltic Studies (Vùng Baltic học) 

o Canadian Studies (Canada học)  

o Caribbean Studies (Vùng Caribbean 

học) 

o Central/Middle and Eastern 

European Studies (Trung/ Đông Âu 

học) 

o Chinese Studies (Trung Quốc học) 

o Commonwealth Studies (Khối Thịnh 

vượng chung học) 

o East Asian Studies (Đông Nam Á học)   

o European Studies/Civilization (Châu 

Âu học/ Nền văn minh Châu Âu)  

o French Studies (Pháp học) 

o German Studies (Đức học) 

o Italian Studies (Ý học) 

o Japanese Studies (Nhật Bản học)  

o Korean Studies (Hàn Quốc học) 

o Latin American Studies (Nghiên cứu 

Châu Mỹ Latin) 

o Near and Middle Eastern Studies 

(Nghiên cứu Cận Trung Đông)  

o Pacific Area/Pacific Rim Studies 

(Thái Bình Dương/ Nghiên cứu Vành 

đai Thái Bình Dương)   

o Polish Studies (Ba Lan học) 

o Regional Studies (U S, Canadian, 

Foreign) Nghiên cứu Khu vực (Hoa 

Kỳ, Canada, ngoại quốc) 

o Russian Studies (Nga học) 

o Scandinavian Studies (Nghiên cứu 

Vùng Scandinavi) 

o Slavic Studies (Slavic học) 

o South Asian Studies (Đông Á học) 

o Southeast Asian Studies (Đông Nam Á 

học) 

o Spanish and Iberian Studies (Tây Ban 

Nha và Iberia học) 

o Tibetan Studies (Tibetan học) 

o Ukraine Studies (Ukraine học) 

o Ural-Altaic and Central Asian Studies 

(Ural-Altaic và Trung Á học) 

o Western European Studies (Tây Âu 

học) 

 Criminology (Nghiên cứu về tôi phạm) 

 Demography and Population Studies (Dân số 

học và nghiên cứu về dân số) 

 Ethnic, Cultural Minority, and Gender Studies 

(Nghiên cứu về Dân tộc, Văn hóa thiểu số và 

Giới tính) 

o African-American/Black Studies 

(Người Mỹ gốc Pi/ Người Da màu học) 

o Asian-American Studies (Người Mỹ 

gốc Á học) 

o Other (Khác)  

o American Indian/Native American 

Studies (Gốc người Indian Mỹ/ Người 

Mỹ bản xứ học) 

o Gay/Lesbian Studies (Nghiên cứu đồng 

tính nam/ nữ) 

o Hispanic-American, Puerto Rican, and 

Mexican (Người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 

người Puerto Rican và người Mexico học) 

 American/Chicano Studies (Người Mỹ gốc 

Mexico học) 

 Ethnic, Cultural Minority and Gender Studies-

Women's Studies (Nghiên cứu về Dân tộc, Văn 

hóa thiểu số và Giới tính – Phụ nữ học) 

 Islamic Studies (Hồ giáo học)  

 Jewish/Judaic Studies (Do thái học)   

 Rural Sociology (Xã hội học nông thôn)  

 Social Psychology (Tâm lý xã hội) 

 Sociology, General (Xã hội học, Đại cương)  

 Urban Studies/Affairs (Nghiên cứu/ vấn đề đô 

thị 


