
    
 

HỌC BỔNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU THỰC ĐỊA VỀ 

CÁC LOÀI RÙA CẠN VÀ RÙA NƯỚC NGỌT CỦA VIỆT NAM LẦN THỨ IX 

  
 

  
 

 

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc 

Vườn thú Cleveland Metroparks xin thông báo 

về cơ hội tham gia và nhận học bổng “Khóa 

đào tạo các kỹ năng nghiên cứu thực địa về 

rùa cạn và rùa nước ngọt” của Việt Nam lần 

thứ IX. Khoá học này do Chương trình Bảo tồn 

Rùa châu Á (ATP) phối hợp với Vườn quốc gia 

(VQG) Cúc Phương tổ chức.  

Mục đích của khoá học là trang bị cho các học 

viên những kiến thức cơ bản về các loài rùa và 

đặc điểm sinh thái của chúng, đồng thời phát 

triển các kỹ năng nghiên cứu thực địa như kỹ 

năng điều tra, định loại loài, kỹ năng đo đạc và 

ghi chép dữ liệu và thực hành các phương 

pháp nghiên cứu. Ngoài ra, các học viên cũng 

được tìm hiểu những mối đe doạ tới các loài 

rùa của Việt Nam và vai trò của Việt Nam đối 

với cuộc khủng hoảng mang tính khu vực mà 

các loài rùa châu Á đang phải đối mặt. 

Sau khoá học, ATP sẽ ưu tiên cho các sinh 

viên có ý định thực hiện những dự án nghiên 

cứu nhỏ (kéo dài từ 2 đến 3 tuần) trong năm 

2013. Cán bộ nghiên cứu thực địa của ATP sẽ 

hỗ trợ học viên thiết kế và thực hiện dự án. 

Đồng thời ATP cũng sẽ hỗ trợ hỗ trợ kinh phí 

thực hiện những dự án này. Sinh viên có thể 

sử dụng nghiên cứu làm Luận văn tốt nghiệp 

nếu được sự cho phép của Nhà trường.  

COURSE IN 2011 

 

THÔNG TIN CHUNG  
 

Thời gian tổ chức: 16 – 23 

tháng 03 năm 2013 

Thời gian học: 08 ngày 

Địa điểm tổ chức: Vườn quốc 

gia Cúc Phương, Nho Quan, 

Ninh Bình 

Số học bổng: 10 suất  

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Ưu tiên các sinh viên Lào 

đang theo học tại các trường 

Đại học của Việt Nam, sinh 

viên, cán bộ kiểm lâm, các 

nhà sinh học và các nhà bảo 

tồn trẻ Việt Nam. 

 

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ  
 

Các ứng viên có thể truy cập 

vào các trang web sau để tải 

mẫu đơn xin học bổng: 

http://www.asianturtleprogram.org; 

hoặc  http://www.thiennhien.org/   

và gửi đăng kí về địa chỉ email: 

asianturtleprogram@gmail.com  

 

Hạn nộp đơn đăng ký  

25 tháng 02 năm 2013 

Các ứng viên được nhận học 

bổng sẽ được thông báo vào 

đầu tháng 03 năm 2013  

 

CHI PHÍ KHÓA HỌC 
 

Chương trình bảo tồn rùa 

châu Á sẽ thanh toán các 

khoản chi liên quan đến ăn, 

ở và đi lại trong suốt khóa 

học. 

 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN 

CHI TIẾT, VUI LÕNG LIÊN HỆ:  
 

Chị Bùi Thị An 

Quản lý văn phòng  

Chương trình bảo tồn rùa châu 

Á (ATP) 

Địa chỉ: Phòng 1302, tòa nhà 

Thành Công, 57 Láng Hạ, Ba 

Đình, Hà Nội  

Điện thoại: +84 (0)4 3514 9750, 

máy lẻ: 11 

Fax: +84 (0) 4 3519 0383 

Email: 

asianturtleprogram@gmail.com 
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