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Neljä eri stipendi mahdollisuutta

Hyvän tahdon lähettiläs‐ stipendit
(Ambassadorial Scholarships)

Opiskelijavaihtoa eri yliopistoihin

350 000 stipendiaattia

Lakkautettu 2014



Yliopistonopettajien apurahat
(Rotary grants for university teachers to serve in 
developing countries) 

Tarkoitettu yliopistojen ja korkeakoulujen 
opettajille.

Suuruus 10 000 $

Ei tietoa Suomen tilanteesta



ROTARY     RAUHA

Rotaryn työn rauhan edistämiseksi katsotaan alkavan 
ensimmäisen maailmansodan aikana vuonna 1914, jolloin 
Minneapolisin Rotaryklubi ehdotti, että kaikkien rotaryklubien 
pitäisi puhua rauhan puolesta. Vuoden 1921 Edinburghin 
maailmankonventiossa valtuutetuilla oli yhteinen näkemys, 
että rotarien pitäisi toimia rauhan suurlähettiläinä. 

Rotarit olivat vuonna 1945 San Franciscossa perustamassa 
YK:ta.

Rotarysäätiö käynnisti vuonna 2002 yhteistyön rauhan 
edistämisen opetuksessa ja tutkimuksessa kuuden 
huippuyliopiston – Rotary Peace Centerin – kanssa eri 
puolilla maailmaa.



Rotaryn maailman rauhan 
lähettiläs‐ stipendit
(Rotary World Peace Fellowships)

HUOM:

ROTARYT  YLENEVÄSSÄ TAI ALENEVASSA 
POLVESSA TAI LÄHISUKULAISET 

EIVÄT SAA STIPENDIÄ



Rauhan edistäminen on  yksi kuudesta 
painopistealueesta.

RI varapresidentti Jennifer Jones korosti 
lokakuussa 2016 Rotary Zone Institutessa  
rauhan edistämistä kertomalla, että Rotaryn 
kolme tärkeintä fokusta ovat

vesi, lukutaito ja rauha
1500 miljoonaa ihmistä elää 
kriisien ja konfliktien keskellä.



Rotaryn maailman rauhan lähettiläs‐ stipendit

• On tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat 
tulevaisuudessa olla lisäämässä 
suvaitsevaisuutta ja yhteistyötä maailmassa

• Piirit valitsevat tähän sopivimmat, 
lahjakkaimmat ja rauhanaatteelle 
omistautuneimmat henkilöt

• Rotarysäätiö tarjoaa heille täysin rahoitetun 
kattavan opiskelustipendin  



Rotaryn maailman rauhan lähettiläs‐ stipendit

• Rotareiden valitsemat rauhankeskusyliopistot 
ovat kouluttaneet jo yli 1100 asiantuntijaa 
rauhanaatteelle

• Useat koulutetuista toimivat nyt johtajina 
maansa parlamenteissa, sotilasalalla ja  
lakiasiantuntijoina tai kansainvälisissä 
organisaatioissa YK:ssa tai maailmanpankissa



Opiskelupaikat

YLIOPISTOT

• Duke University of North Carolina
at Chapel Hill.USA

• International Christian University, Tokyo, Japan
• University of Bradford, West Yorkshire, England
• University of Queensland, Brisbane, Australia
• Uppsala University, Uppsala, Sweden



Rotaryn maailman rauhan lähettiläs‐ stipendit

• Rauhan ja konfliktin stipendi on 2-vuotinen 
apurahaohjelma opiskeluun yhdessä 
rotarisäätiön yhteistyöyliopistoista

• Stipendejä jaetaan vuosittain 
maailmanlaajuisesti noin 50

• Stipendejä vuodelle 2020 - 2021  voi hakea 
31.5.2020 asti



Tutkinnon suoritus

• Tarkoitettu maisteri-tasoisen tutkinnon 
suorittamiseen

• Tai ammatilliseen jatkokoulutukseen 
rauhantutkimukseen liittyvällä alalla

• Tai vuodeksi aineyhdistelmänä
• Rauhan ja konfliktin sovittelu
• Rauhan ja konfliktin ammattipätevyyssertifikaatti

• Kukin rotarypiiri on oikeutettu esittämään 
yhden tai useamman ehdokkaan stipendin 
saajaksi.



Rauhanstipendiaatin valintakriteerit

• Vahva akateeminen tausta ammatilliseen 
jatkokoulutusohjelmaan

• Alempi yliopisto tutkinto tai 
ammattikorkeakoulu tutkinto

• Työkokemusta tai palvelutyötä asianomaiselta 
alalta 2-3 vuoden ajalta

• Hyvä englannin kielen taito ja toisen vieraan 
kielen taito.

• Näyttöä sitoutumisesta rauhaan ja 
kansainväliseen yhteisymmärrykseen



Stipendi on kattava

• Stipendi kattaa kahden lukuvuoden maisteri-
tason opinnot valitussa yliopistossa, matkat 
kotipaikkakunnalta opiskelupaikkakunnalle 
sekä asumisen ja elinkustannukset yms

• Stipendin maksimi suuruus on 75.000 USD.
• Rotarypiirin 1430 stipendi on tarkoitettu 

Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, 
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnista 
kotoisin oleville jo yliopistotutkinnon ja 
riittävän työkokemuksen omaaville 
opiskelijoille.



Rahoitus

• Varat tulevat maailman rotarypiireiltä 
piirirahastoista tehtyinä lahjoituksina ja 
Rotarysäätiön Maailman rahastosta.

• Rotarysäätiö nimeää yliopiston.
• Opiskelijan on haettava ko yliopistoon ja tultava 

valituksi.
• Piirille tai klubille, jotka lähettävät opiskelijan, 

ei koidu mitään kustannuksia



Hakuprosessi

• Stipendiä haetaan Rotarysäätiön virallisilla 
hakulomakkeilla. Lomakkeissa on mukana 
yksityiskohtaiset täyttöohjeet sekä tiedot 
tarvittavista liitteistä. Tarvittaessa autetaan 
hakemusten täytössä

• Ohjeita ja opastusta saa säätiökomitean 
puheenjohtajalta tai stipendivastaavalta



TITLE |  16TITLE |  16

Rotaryn rauhan ja konfliktien opinto‐ohjelma
(Rotary Peace and Conflict Studies Fellowships)


