
 

ROTARY PEACE CENTERS 
FELLOWSHIP 
Rotarys stipend for studier i fred og konfliktløsing     Stathelle 3. 02.2020 

   
Rotary gir hvert år opptil 130 stipender til studier i fred og konfliktløsing ved et av syv 

universiteter, Rotary Peace Centers. Det er to valgmuligheter; et to-årig masterstudium eller 

sertifikatprogrammet som går over 3 måneder. Studiet er rettet mot dedikerte enkeltpersoner 

som har erfaring fra arbeid med fredsskapende arbeid og utvikling. Det deles hvert år ut ca. 

50 masterstipender og 80 sertifikatstudier. 

 

Masterstudiet 
Den ideelle kandidaten er faglig sterk, har en bachelorgrad i et beslektet felt og har 

arbeidserfaring fra fred- og utviklingsarbeid. Kandidatene må kunne vise til en særlig 

interesse for arbeid med fred og konfliktløsning, være i stand til å gjennomføre et omfattende 

lese og diskusjonsprogram og være i stand til å delta aktivt i et mangfoldig årskull av 

studenter. Etter programmet må kandidatene være villige til å dele eget arbeid og erfaring, 

holde kontakten med fredsstipendiater i egen region og opprettholde god forbindelsen med 

Rotary. 

Andre krav til søkere: 

• Beherske engelsk 

• Ha en bachelorgrad 

• Kunne vise til et sterkt engasjement for tverrkulturell forståelse og fred gjennom 
faglige og akademiske prestasjoner 

• Ha gode lederegenskaper 

• Har minst tre års erfaring på heltid i freds- eller utviklingsarbeid 

Aktivt Rotary-medlemmer og nær familie til kan ikke dessverre søke.                                           

De utvalgte kandidatene studerer freds- og utviklingsspørsmål med forskningsbasert 

undervisning i et mangfoldig studentmiljø. Programmene varer 15 til 24 måneder og 

inkluderer en to-tre-måneders selvvalgt feltstudie,  

 

Professional development certificate program 

(Sertifikatprogrammet) 
Den ideelle kandidaten er en erfaren freds- og utviklingsleder med minst fem års relevant 

arbeidserfaring. Kandidatene må ta med seg inn i programmet med et sosialt prosjekt som vil 

fremme fred og utvikling i egen region eller lokalsamfunn, og ha en klar visjon om hvordan 

fellesskapsopplevelsen og nettverket vil bidra til å fremme fredsarbeidet og øke effekten. 

Etter studiet må kandidatene være villige til å dele eget arbeid og erfaring, holde kontakten 

med fredsstipendiater i regionen og opprettholde god forbindelse med Rotary. 

   Andre krav til søkere: 



 
• Beherske engelsk  

• Har en bachelorgrad  

• Kunne vise til et sterkt engasjement for tverrkulturell forståelse og fred gjennom 
faglige og akademiske prestasjoner 

• Ha gode lederegenskaper 

• Kunne forklare hvordan prosjektet deres for å fremme fred stemmer overens med 
Rotarys misjon. 

• Søkere til Makerere University: Enten være fra regionen eller for tiden jobbe i 
regionen 

 

De utvalgte kandidatene gjennomgår et 3 måneders studieprogram inkludert 2-3 ukers 

prosjektarbeid. (Sertifikatet er under revisjon.) 

 

Mer informasjon finnes på 

https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships     

Søknadsfrist for studieåret 2021-2022 er: 31. mai. 

Ta kontakt med meg, distriktets ansvarlige for søknader til fredsstipendene og sertifikatene,  

PDG Ingrid Grandum Berget hvis dere har kandidater eller ønsker mer informasjon. Jeg kan 

hjelpe dere med det praktiske arbeidet. 

Telf 91365033  Epost: ingrid.berget@gmail.com  

 

 

Håper å høre fra dere! 

Med vennlig hilsen 

Ingrid  
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