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❖ Animals Asia Foundation

❖ Free the Bears

❖ WildAct

❖ Các tổ chức uy tín khác (sẽ cập nhật)

CÁC KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH THAM GIA GIẢNG DẠY

o Khoa Sinh Học

Động vật hoang dã (ĐVHD) hiện nay đang được nuôi giữ tại rất

nhiều sở thú, rạp xiếc, và được cứu trợ tại các khu bảo tồn trên

khắp đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, việc nuôi giữ ĐVHD đảm bảo

tiêu chuẩn vệ sinh, duy trì sức khỏe và gìn giữ được tập tính hoang

dã vốn có của chúng là điều không hề dễ dàng.

Khóa học nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết để

đảm bảo chất lượng sống, cả về vật chất lẫn tinh thần cho các loài

động vật hoang dã. Học viên cũng có cơ hội được tiếp cận với các

chuyên gia trong ngành, đặc biệt là thông qua quá trình nghiên cứu

thực tiễn.

Khóa học độc đáo này là khóa học đầu tiên tại Việt

Nam được hợp tác giữa các khoa khác nhau tại

trường đại học và các tổ chức bảo tồn động vật hoang

dã có trụ sở tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
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Khóa học này cung cấp cho bạn một sự kết hợp giữa giáo dục lý thuyết 

và thực hành để giải quyết các thách thức trong việc nuôi nhốt động vật

hoang dã. Khóa học bao gồm phát triển các kỹ năng quản lý và nghiên 

cứu chuyên nghiệp, như lập kế hoạch chiến lược, viết báo cáo, phương 

pháp nghiên cứu tập tính, thu thập và phân tích dữ liệu, v.v.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Khóa học này có cấu trúc mô-đun, cung 

cấp cách tiếp cận tập trung vào sự phát

triển của sinh viên, và linh hoạt trong sự 

lựa chọn của khóa học. Bạn có thể tốt

nghiệp với bằng thạc sĩ hoặc với chứng

chỉ.

Khóa học gồm chuyên mục giảng dạy

theo các chủ đề sau:

Thực tập là một thành phần quan trọng 

của khóa học. Sinh viên làm việc trong 

một dự án cụ thể nhằm giải quyết một 

vấn đề liên quan đến nâng cao phúc lợi

động vật hoang dã đang bị nuôi nhốt tại 

Việt Nam và / hoặc trong khu vực.

Sinh viên có thể chọn dự án từ danh sách 

các ý tưởng do các tổ chức đối tác cung 

cấp từ tháng 8, hoặc phát triển và trình 

bày ý tưởng của mình cho ban tổ chức

khóa học, và liên hệ với các tổ chức có

liên quan để nhận vị trí thực tập. Các vị trí 

phải nằm trong một tổ chức bảo tồn và có 

thể được thực hiện tại thành phố Vinh 

hoặc các nơi khác ở Việt Nam.

Tất cả các sinh viên sẽ làm thực tập dự 

kiến từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 15

tháng 9.

• Định nghĩa Phúc lợi động vật và

vai trò của Phúc lợi động vật trong

ngành bảo tồn;

• Tình hình buôn bán ĐVHD bất hợp 

pháp tại Việt Nam và toàn cầu;

• Du lịch sinh thái – phúc lợi động

vật;

• Quá trình cứu hộ và chăm sóc

động vật hoang dã từ buôn bán trái

phép;

• Phương pháp nghiên cứu tập tính

động vật hoang dã;

• Các phương pháp làm giàu trong

quá trình nuôi nhốt, chăm sóc

ĐVHD.

Ngoài ra, sinh viên sẽ học các kỹ năng 

thực tế, như chuẩn bị phỏng vấn xin 

việc, tạo CV và thư xin việc .v.v.
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Cố vấn cá nhân Các môn học cung cấp thời gian trao đổi gần gũi giữa

giảng viên, khách mời và sinh viên.

Mỗi tuần, mỗi sinh viên tham gia khóa học có 2 tiếng

tranh luận và bàn bạc với cố vấn khóa học về đề tài

nghiên cứu cá nhân.

Tranh luận và giờ 

học

Các lớp học diễn ra hàng ngày và tranh luận một lần mỗi

tuần trong phần giảng dạy lý thuyết.

Nhóm học nhỏ Lớp học nhỏ, khoảng 8 giờ mỗi ngày học lý thuyết

Tổng quan

nghiên cứu

Một phần của luận văn tốt nghiệp

Thực tế Hai hoặc ba chuyến đi thực tế, thêm vào đó là kết nối, 

đàm phán và đào tạo truyền thông (khoảng 5 giờ mỗi

tuần).

Thuyết trình Mỗi sinh viên được yêu cầu thuyết trình về đề tài nghiên

cứu của bản thân vào ngày 5 tháng Ba. 
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LUẬN VĂN

BÀI LUẬN  

BÀI TẬP 

THỰC TIỄN

Luận văn tốt nghiệp

(5000 từ)

1 bài giải quyết vấn đề thực tế

1 bài tập lý thuyết

1 bài thuyết trình

❖ Đánh giá phản hồi được cung cấp cho từng học viên:  

o Sự tiến bộ của từng học viên trong quá trình học;

o Gợi ý theo năng lực cá nhân về công việc trong tương

lai.
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Picture: Free the Bears
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Yêu cầu đầu vào

Sinh viên thạc sĩ đã đăng ký vào một 

trường đại học ở Việt Nam, về lĩnh vực

sinh học, luật và thực thi pháp luật và kinh

tế, có thể đăng ký tham gia khóa học này.

Nhân viên tại các tổ chức phi chính phủ, 

những người đã tốt nghiệp đại học nhưng 

muốn học thêm cũng có thể đăng ký khóa

học ngắn hạn. 

Xin lưu ý rằng với những người đã đi làm

hoặc đã tốt nghiệp đại học tham gia khóa 

học 2 tháng sẽ nhận được Chứng chỉ tốt
nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có kiến thức, kỹ 

năng và mối quan hệ cần thiết để trực

tiếp tham gia chống lại nạn buôn bán 

động vật hoang dã trái phép.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được trang bị để 

tìm kiếm việc làm trong nhiều lĩnh vực: 

thực thi pháp luật, môi trường, chính phủ 

và phi chính phủ.

Cơ hội học bổng

• Học phí cho khóa học này là

5,400,000 VND. 

• Một số lượng nhỏ học bổng sẽ

được cung cấp cho học viên có

thành tích suất sắc. Để đăng ký

xin học bổng, yêu cầu ghi rõ

trong email: “Tôi muốn đăng ký

xin học bổng” và gửi thông tin 

như hướng dẫn bên dưới về

iwt@wildact-vn.org

• Học viên được nhận học bổng

có thể phải làm nghiên cứu về

đề tài được yêu cầu bởi đơn vị

cấp học bổng.

Đăng ký

Vui lòng gửi CV và thư bày tỏ nguyện vọng, nêu rõ lý do tại sao bạn 

muốn đăng ký tham gia chương trình này và thể hiện cam kết của 

mình để chống lại việc buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã bất 

hợp pháp tới: wildedu@wildact-vn.org

Vui lòng nêu rõ trong email của bạn về trường đại học và khoa bạn 

đăng ký nếu bạn đã là sinh viên thạc sĩ.

Khóa học được giảng dạy

song ngữ Anh – Việt. Yêu cầu

đầu vào IELTS 5.5 hoặc

tương đương
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