
 

СТИПЕНДИИ В РОТАРИ ЦЕНТРОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА МИР 

Отворена процедура за набиране на кандидати за стипендии в Ротари 

Центровете за Мир 

Краен срок: 31 Май 2019 

Програмата на Ротари, Ротари 

центровете за мир е създадена през 

2002 г. с визия за изграждане на 

устойчив мир, чрез създаване на 

мрежа от лидери на общностите, 

посветени на предотвратяването и 

разрешаването на глобални 

конфликти.  

Приемащи академични институции:  

 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 

 Университет Uppsala, Швеция 

 Университет Chulalongkorn, Банкок, Тайланд 

 



Магистърска програма 

 Млади професионалисти; 

 15-24 месечен курс. 

Сертификат за професионално развитие 

 Опитни професионалисти; 

 3 месечен курс, 2 сесии годишно. 

Критерии за допустимост: 

 Владеене на английски език. 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. 

За обучение в Международния християнски университет, познанията по 

японски език са предимство. 

 Отлични лидерски умения и потенциал за ефективен лидер в 

избраната професия. 

 Академични и професионални постижения, лични и обществени 

обслужващи дейности по предотвратяване и разрешаване проблемите 

на световния мир. 

В допълнение: 

За магистърската програма: 

 бакалавърска образователна степен; 

 5 години трудов стаж на пълно работно време в съответната сфера; 

 владеенето на втори чужд език е препоръчително и предимство. 

За професионалния сертификат: 

 доказан академичен опит в съответната сфера; 

 5 години трудов стаж на пълно работно време в съответната сфера. 

Критерии за НЕдопустимост: 

 Активни ротарианци 

 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. 

Ротаракт членове и бивши възпитаници на Фондация Ротари могат да 

кандидатстват. 



Размер на финансирането (ориентировъчен) 

 Магистърска стипендия - $75,000 

 Стипендия за сертификат - $11,000 

Магистърската програма финансира: 

 Обучението 

 Настаняване – стая и пансион 

 Пътуването до и от страната на обучение 

 Стажа 

 Работа на терен / Изследвания. 

Програмата за професионален сертификат финансира: 

 Обучението 

 Настаняване в кампуса 

 Материалите за курса 

 Застраховка 

 Пътуване до и от Банкок 

 Работата на терен 

Процедура за кандидатстване: 

1. Прегледайте формата за кандидатстване на www.rotary.org/peace-

fellowships. Тя е достъпна от месец февруари. 

2. Запознайте се подробно с Ръководството – приложено е към писмото. 

3. Потърсете и изберете подходящ кандидат и го информирайте за 

възможностите, които Ротари осигурява. До края на месец Март. 

4. Кандидатът следва да се запознае с програмите на курсовете за 

обучение, които предлага всеки университет, както и с изискванията за 

кандидатстване. Повече информация на https://www.rotary.org/en/our-

programs/peace-fellowship и в приложените брошури. До края на месец 

Април. 

5. Заедно с кандидата подгответе всички необходими документи за 

кандидатстване – не по-късно от 15 Май. 

6. Кандидатът следва да попълни он-лайн заявление за кандидатстване 

до 31.май 2019 година – подава се до Дистрикта. 

7. Всички кандидати се явяват на интервю пред Дистриктна комисия 

определена със заповед на гуверньора. До края на месец Юни. 

8. Дистрикта представя пред Фондация Ротари одобрената/ите 

кандидатура/и – 1 Юли 2019 година. 
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9. Фондация Ротари и университетските партньори избират 

стипендиантите, които ще бъдат финансирани – до края на Ноември. 

10. След като бъдат избрани, финалистите за стипендии трябва да 

кандидатстват поотделно за приемане в университета, за който са 

одобрени. 

Ресурси – на английски: 

Страницата на Ротари www.rotary.org/en/peace-fellowships 

 Application instructions 

 Tips to improve your application 

 Fellowship Guides (Master’s and Certificate) 

 Application checklist video  

Ресурси – на български (приложени към писмото): 

 Ръководство за кандидатстване за Ротари стипендия за мир - 

Guidelines_Rotary Peace Fellowship Application_bg.pdf 

 Брошури за университетите, в които са разположени Ротари 

Центровете за мир - Rotary Peace Centres.zip 

За повече информация: 

Проф. д-р Снежана Дончева, Ротари клуб София – Интернешънъл 

Председател подкомитет „Ротариански приятелства за мир“ 

Дистриктен комитет за „Фондация Ротари“ 
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