
Магистърска степен

Цел

Сертификат за професионално
развитие

3 месеца

максимум 50
до 25 стипендианти на сесия:
януари-април или юни-август

2-3 седмици работа на терен
включени в учебната програма

2-3 седмици приложен
практически опит по време на
академична почивка

1 Център за мир

Изграждане на утрешни лидери Укрепване на днешните лидери

5 Центрове за мир

максимум 50
до 25 стипендианти в Център
за академична година

Период на обучение

Брой центрове
предлагащи обучението

Брой стипендианти

15-24 месеца

Практически опит

1

Моля, посетете rotary.org/rotarycenters, за да научите повече за учебните програми на всеки Ротари 
център за мир. Преди да подадат заявление, кандидатите трябва внимателно да проучат центровете, за 
да определят кои университети предлагат подходящи програми за обучение, както и да се запознаят с 
техните критерии за избор.

Фондация Ротари предлага цялостен пакет за финансиране за всички стипендианти на Ротари.
За магистърските програми, Фондацията покрива разходи, свързани с обучение, стая и пансион, 
пътуване до и от Центъра за мир, опит на терен, конференции и изследвания.
Професионалните стипендианти получават финансиране за разходи, свързани с обучението, 
настаняването в университета, учебните материали, застраховането, пътуването до и от Центъра за 
мир, както и работата на терен.

ПРОГРАМА

Ръководство за кандидатстване
за Ротари стипендия за мир

Относно ротариански приятелства за мир

Финансиране

РОТАРИ ЦЕНТРОВЕ ЗА МИР

Фондация Ротари предлага възможност за избор между две стипендиантски програми: 

Ротарианските стипендии за мир е водещата академична програма на Фондация Ротари. Чрез 
академична подготовка, практическа работа на терен и възможности за работа в глобални мрежи, 
стипендиантите на Ротари в областта на мира имат достъп до ресурси и развиват умения, от които се 
нуждаят, за да станат лидери и катализатори за мир и развитие в своите общности по целия свят.
Моля, имайте предвид, че тези стипендии са за хора, които вече са направили кариера и имат опит в 
областта на мира и развитието.



Ако кандидатствате за магистърска програма, трябва да посочите два от предпочитаните от Вас 
Центрове. Когато избирате центровете, си помислете за следното:

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ - ИЗИСКВАНИЯ

Прием в университета

Курсът на обучение в Международен християнски университет (Токио) може да се провежда на 
английски език, като при необходимост се предлага обучение по японски език. Курсът на обучение 
в Центъра за мир на Ротари в университета Чулалонгкорн, Тайланд се провежда изцяло на 
английски език.

Стипендиантите не могат да учат в Ротари център за мир в родната си страна, освен ако не 
участват в програмата за сертификат за професионално развитие в Тайланд.

Кандидатите не могат да кандидатстват за университет, в който те вече са записани или ще бъдат 
записани преди срока на стипендията. Стипендиантите, които започват обучение в избрания 
университет, преди срока на обучение определен от Фондация Ротари, губят наградата си.

Само избраните от Ротари магистърски програми в университетските Ротари центрове за мир са 
допустими за финансиране със стипендия от Ротари. Кандидатите с въпроси относно 
допустимостта на конкретна програма трябва да се свържат със съответния Ротари център за мир.

След подбора и номинирането на печелившите кандидати, всеки кандидат трябва да кандидатства за 
прием в определения му университет, както ще бъде указано в писмото за одобрение. Стипендията ще 
бъде анулирана, ако избраният кандидат не получи одобрение от Университета.
Получаването на одобрение в партньорски университет преди кандидатстването в програмата за 
ротарианска стипендия не гарантира, че кандидатът ще бъде избран за стипендия.

Ротари Центрове за мир с магистърски програми:

Сертификат за професионално развитие Ротари център за мир:

•   Международен Християнски Университет, Токио, Япония
•   Университет на Queensland, Брисбейн, Австралия
•   Университет на Bradford, Западен Йоркшир, Англия
•   Университет Duke и Университет на Северна Каролина в Chapel Hill, САЩ (съвместен център, с 
възможност да посетят и единият и другият университи)
•   Университет Uppsala, Швеция

•   Университет Chulalongkorn, Банкок, Тайланд

•   Бакалавърска образователна степен.
•   Минимум 3 години трудов стаж на пълно работно време - релевантен професионалне опит (вижте 
дефиницията по-долу).
•   Владеене на английски език. Владеенето на втори чужд език е силно препоръчително.
За кандидати, чиито роден език не е английския, се изисква наличие на валиден TOEFL или IELTS 
документ издаден не по-късно от 2 години преди датата на кандидатстване.
• Силна ангажираност към международното разбиране и мир, което се показва чрез професионални 
и/или академични постижения и лична или участие в общественополезни дейности.
•   Отлични лидерски умения.

За магистърските програми:
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ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ

•   Доказан сериозен академичен опит.
•   Минимум 5 години трудов стаж на пълно работно време - професионален опит (вижте дефиницията 
по-долу).
•   Владеене на английски език. Владеенето на втори чужд език е силно препоръчително.
За кандидати, чиито роден език не е английския, се изисква наличие на валиден TOEFL или IELTS 
документ издаден не по-късно от 2 години преди датата на кандидатстване.
• Силна ангажираност към международното разбиране и мир, което се показва чрез професионални 
и/или академични постижения и лична или участие в общественополезни дейности.
•   Отлични лидерски умения.

За сертификата за професионално развитие:

Кандидатите с увреждания имат право на стипендия от Фондация Ротари по програмата и се насърчават 
да кандидатстват.

Релевантен професионален опит

Съответният трудов/професионален опит варира в зависимост от областите на експертиза и фокуса на 
кандидата. Той може да бъде пряко свързана с изграждането на мира или развитието. Може да включва 
и свързана с тях работа в други области като въпроси на ресурсите и околната среда, образование и 
грамотност, права на жените, журналистика, обществено здраве и превенция на болестите. 
Международен опит, работа с неправителствена или многостранна институция, работещи в развиваща 
се страна, работа с младежи или доброволчески труд също се считат за подходящ опит

Опит на пълно работно време

Работата на пълно работно време се определя като работа на повече от 30 часа седмично на една 
позиция. Това може да бъде платено или неплатено и не е необходимо да бъде в последователни 
години. Например, да кажем, че Мария завършва четири стажа всеки от които по три месеца, а един стаж 
изисква 30 часа работа на седмица. Заедно стажовете на Мария ще се считат за една година.

Не се зачита за релевантен професионален опит, работа, която включва: продажби на дребно, работа в 
ресторанти и административна дейност в частни компании, и всякакви други дейности, които не са пряко 
свързан с мира, развитието или изграждането на общността.

•  Стипендиите за мир на Ротари не могат да бъдат използвани за докторантура, дори ако е възможно 
да се завърши такава степен в университетски център на Ротари в рамките на периода на стипендията.
•  Получателите на стипендии чрез глобален грант или получилите стипендия за участие в програмата 
за сертифициране за професионално развитие, не могат да кандидатстват за магистърска програма в 
Ротарианските Центрове за мир поне три години след края на получаване на другата стипендия.
•  Получателите на ротарианските стипендии за мир в магистърската програма не могат да 
кандидатстват за сертификат за професионално развитие поне до пет години след завършване на 
магистърската програма.
•  Получателите на стипендиите чрез глобален грант на Ротари, не могат да кандидатстват за 
сертификат за професионално развитие най-малко три години след завършване на стипендията.
•  Следните хора не могат да участват в магистърски стипендии. Те могат да кандидатстват за 
програмата за професионално развитие, но ако бъдат избрани, трябва да платят всички разходи, 
свързани с програмата:
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Формуляр за кандидатстване - заявление
Кандидатите трябва да подадат заявлението си за Ротарианска стипендия за мир и допълнителните 
материали към Фондация Ротари на английски език, дори и ако техния Дистрикт изисква отделно 
подаване на местния език.

     •  Активни и почетни ротарианци.
     •  Служители на Ротари клуб, Дистрикт или Ротари интернешънъл.
     •  Съпруг, пряк наследник, съпруг на пряк наследник или предшественик (родител , баба или дядо) 
на Ротарианец.
     •  Бивш ротарианец в рамките на 36 месеца от напускането му от Ротари или негов/неин роднина, 
както е описано по-горе.
•  Кандидатите не могат да кандидатстват едновременно за стипендия за магистърската програма, и за 
програмата за сертифициране на професионалното развитие.
•  Ротаракт членове и бивши възпитаници на Фондация Ротари могат да кандидатстват за стипендия по 
програмата.

ИЗИСКВАНИЯ СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Формуляр за кандидатстване - заявление
От всички кандидати се изисква да представят резюме или автобиография заедно с формуляра за 
кандидатстване. Който и да е от двата документа трябва да включва подробна информация за месеците 
и годините, които са работили – трудова заетост, стаж или доброволен опит; името на организацията, за 
която са работили и позицията, която са заемали.

Есе
Всеки кандидат трябва да представи есе, за да демонстрира своята ангажираност в областта на мира и 
разрешаването на конфликти. Есето трябва да съдържа минимум 300 и максимум 500 думи. Подсказки 
за есето могат да бъдат намерени в приложението.

Препоръки
От всички кандидати се изисква да представят две препоръки. Препоръките трябва да бъдат попълнени 
от лицата, които са запознати с академичните, професионални или доброволчески дейности и 
постиженията на кандидата. Кандидатите могат да изпратят искане за препоръка до поръчителите чрез 
приложението. Поръчителите трябва лично да попълнят онлайн формуляра за препоръки.
Кандидатите за магистърските програми трябва да представят една академична и една професионална 
препоръка. Кандидатите за сертификати за професионално развитие трябва да представят две 
професионални препоръки, включително една от настоящ работодател. Препоръките на Ротари клуба 
са незадължителни и за двете програми. Кандидатите трябва да регистрират поръчителите в рамките на 
своето заявление за кандидатстване. При регистрация в системата на Ротари, поръчителите ще получат 
онлайн формуляр за препоръка.
За ваше улеснение, на следващата страница са дадени препоръчителни въпроси:
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Академични преписи

Въпроси за академичната препоръка:
1. Как и от къде познавате кандидата?
2. Как бихте характеризирали ангажираността на кандидата по въпросите за международните 
отношения, мира и разрешаването на конфликти?
3. По какъв начин Ротарианската стипендия за мир ще допринесе за кариерното развитие на кандидата?
4. Моля, оценете академичните постижения на кандидата и способността му да участва в ясна и точна 
програма за обучение в един от университетите на Център за мир на Ротари.
5. Моля, споделете всички допълнителни коментари относно този кандидат.
6. Моля, дайте оценка и конкретни примери за всяка от следните характеристики на кандидата: 
академични умения, лидерство, ангажираност към услугата, инициатива, зрялост, гъвкавост и умения за 
публично-говорене.

Въпроси за професионалната препоръка:
1. Как и от къде познавате кандидата?
2. Как бихте характеризирали ангажираността на кандидата по въпросите за международните 
отношения, мира и разрешаването на конфликти? Ако е възможно, цитирайте спецификата, за да 
обясните характеристиката си.
3. По какъв начин Ротарианската стипендия за мир ще допринесе за кариерното развитие на кандидата?
4. Моля, споделете всички допълнителни коментари относно този кандидат.
5. Моля, дайте оценка и конкретни примери за всяка от следните характеристики на кандидата: 
академични умения, лидерство, ангажираност към услугата, инициатива, зрялост, гъвкавост и умения за 
публично-говорене.

(незадължителна опция) Въпрос за препоръка на Ротари клуба:
1. Моля, обяснете защо вашият клуб вярва, че този кандидат ще стане идеален Ротариански приятел на 
мира.
* Препоръката на Ротари клуба не е задължителна и не може да замести академичната или 
професионална препоръка.

Всички кандидати за магистърска степен трябва да представят протоколи от всички посещавани висши 
училища или университети. Протоколите трябва да включват имената на курсовете и оценките или 
оценките за целия период на обучението на кандидата. Моля, не включвайте сертификати или дипломи. 
Преписите трябва да бъдат на английски език. Ако преписите не са издадени на английски език, те 
трябва да бъдат преведени и заверени от заклет преводач, преди да бъдат подадени със заявлението 
за ротарианска стипендия за мир. Кандидатите имат право да подават неофициално копие от своя 
препис със заявлението си. Въпреки това, избраните финалисти за стипендии ще трябва да 
кандидатстват в университета на Ротари Център за мир, който ще изисква от тях да изпратят официален 
препис директно в университета.

За програмата за сертификати за професионално развитие не се изискват академични преписи.

Всички кандидати за магистърските програми, чиито роден език не е английски, трябва да представят 
IELTS (международна система за тестване на английски език) или TOEFL (тест за английски като чужд 
език) сертификат; достаъчен е само един от двата документа. Резултатите трябва да бъдат от тест/изпит 
за IELTS или TOEFL, който е бил проведен на или след 1 юли 2017 г. Резултатите от изпити, проведени 
преди 1 юли 2017 г., няма да бъдат приети.

ТОЙФЕЛ ИЛИ ИЕЛТС
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Graduate Record Examinations (GRE) - само за кандидати в Университетите в САЩ

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА ОТ ДИСТРИКТ 2482

Оценките от IELTS / TOEFL изпит трябва да се изпратят на Фондация Ротари не по-късно от 1 юли 2019.

Ако кандидат, чиито роден език не е английски, по някаква причина смята, че е освободен от подаване 
на TOEFL или IELTS резултати от изпит, той/тя трябва да се свържат с университета, който са посочили 
за свой избор, за да потвърдят, че отговарят на условията за освобождаване. Ако съответния 
университе приеме, че не е необходимо доказване на TOEFL или IELTS сертификат, кандидатът трябва 
да качи документация за освобождаването от TOEFL / IELTS заедно със заявлението за кандидатстване 
за стипендия.

Всички кандидати, кандидатстващи за университите в Северна Каролина (UNC) в Chapel Hill, трябва да 
подадат резултати от GRE тест. Кандидатите, кандидатстващи за мирния център на Duke-UNC, които се 
интересуват само от посещаването на Duke, не са задължени да представят GRE оценка, но те са силно 
насърчавани да го направят. Ако кандидатствате за програмата на UNC, проверете специфичните 
изисквания за оценка на отдела за висше образование.
UNC е единственият университет на Ротари Център за мир, който изисква GRE резултати. Ако един 
кандидат посочи съвместния Ротари център за мир в Duke-UNC като техен първи или втори избор, ние 
силно препоръчваме те да вземат GRE - дори и да предпочетат Duke - за да увеличат своите 
конкурентни възможности в този център. Научете повече за изпита на ets.org/gre.
Кандидатите, кандидатстващи за Университета на Северна Каролина в Chapel Hill, трябва да представят 
резултатите от теста от GRE изпита, който е бил проведен на или след 1 юли 2014 г.

Оценките от IGRE изпита трябва да се изпратят на Фондация Ротари не по-късно от 1 юли 2019 г.

Моля, вижте изискванията на IELTS, TOEFL и GRE за всеки партньорски университет по-долу. 
Всички допълнителни въпроси, свързани с изпита TOEFL, IELTS или GRE, трябва да бъдат 
насочени към приемния отдел на съответния университет.

Одобрение от страна на Дистрикта е задължителен компонент за кандидатстване. Дистриктът 
потвърждава кандидатурата към Фондация Ротари след като е интервюирал кандидата и е определил, 
че кандидатът е подходящ за стипендията и отговаря на всички изисквания за образование и 
квалификация. Дистриктът трябва да одобри заявлението за кандидатстване, за да може то да се счита 
за легитимно.

ВРЕМЕВА РАМКА

IELTS резултат

TOEFL резултат 

GRE резултат

Chulalongkorn
Банкок, ТайландУниверситет

не се изисква

не се изисква

не се изисква

Северна Каролина
Chapel Hill, САЩ
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Duke
Chapel Hill, САЩ

не се изисква, но
е препоръчително изисква се

Интернет: 90
Хартия: 577

Християнски
Токио, Япония

Bradford
Йоркшир, Англия

Queensland
Австралия

Uppsala
Швеция

Интернет: 90
Хартия: 575

Интернет: 90
Хартия: 570

Интернет: 80
Хартия: вече не
е допустимо

Интернет: 79
Хартия: 550

Интернет: 90
Хартия: 550

не се изисква не се изисква не се изисква не се изисква

7 6.5 6 6.5 6.5

Формулярът е
достъпен онлайн

февруари

Кандидатстване
пред Дистрикта

31 Май

Одобрени формуляри
от Фондация Ротари 

1 Юли

Резултати от
класирането

ноември
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