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NZ-GRADS là học bổng tiến sĩ (PhD) được cung cấp cho sinh viên khoa học từ các nước đang
phát triển để hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại một trường đại học ở New Zealand.

Đối với vòng NZ-GRADS đặc biệt này, bốn dự án Tiến sĩ, phù hợp với các ưu tiên của New
Zealand về phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, đã được xác định. Bạn sẽ phải chọn một
trong bốn dự án tiến sĩ có sẵn.
1. Đánh giá biến động các-bon của đất gắn với quản lý đất đai và biến động sử dụng đất.
2. Phân bón phốt pho đất lâu dài có ý nghĩa đối với chu kỳ nitơ trong đất và phát thải khí nhà
kính.
3. Các đặc điểm thực vật và thực vật / quần xã vi sinh ảnh hưởng đến sự phát thải N2O từ đất.
4. Trang trại Trung lập về Khí hậu (ClieNFarms).

Liên minh Nghiên cứu Toàn cầu về Khí nhà kính Nông nghiệp (GRA) cung cấp một loạt các
chương trình nghiên cứu và xây dựng năng lực thông qua các đối tác khác nhau ở New
Zealand và quốc tế. Những người được trao giải NZ-GRADS sẽ được hỗ trợ tích cực thông qua
các sự kiện mở rộng và kết nối khác nhau mà GRA tổ chức tại New Zealand.

NZ-GRADS là học bổng do chính phủ tài trợ do Education New Zealand quản lý. Học bổng cung
cấp toàn bộ học phí và sinh hoạt phí lên đến ba năm.

Đối với các ứng viên được chọn, việc nhập học vào chương trình NZ-GRADS có điều kiện như
sau: Các ứng viên thành công sẽ phải đăng ký chương trình Tiến sĩ từ trường đại học liên kết với
dự án Tiến sĩ đã chọn và đáp ứng các yêu cầu nhập học.
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