
 

Menneskerettigheter i Kina 
 

Masterstipend ved Norsk Senter for Menneskerettigheter 
 
Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) tilbyr 2-3 stipend i året (NOK 
4,000,- i måneden for inntil 6 måneder) til MA-studenter som ønsker å skrive masteroppgave om Kina 
og menneskerettigheter. Stipendets formål er å øke norsk kompetanse om menneskerettigheter i Kina.   
 
Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter har siden 1997 drevet akademiske 
samarbeidsprosjekter med det formål å fremme økt kunnskap om- og respekt for de internasjonale 
menneskerettighetene i Kina. Hovedfokuset for Kinaprogrammets arbeid er forskingssamarbeid og 
undervisning i internasjonale menneskerettigheter i Kina. I tillegg arrangerer programmet seminar, 
kurs og briefinger for å styrke kunnskapen om kinesiske samfunnsforhold i Norge. 
 

Hvem kan søke? 
Stipendet tildeles talentfulle MA-studenter ved norske universiteter som ønsker å skrive 
masteroppgave med fokus på Kina. SMR er et flerfaglig senter og studenter fra alle akademiske 
disipliner kan søke. Prioritering vil bli gitt til: 

 Studenter som gjennom sin søknad/prosjektplan viser en forståelse av hvordan 
menneskerettigheter er relatert til valgt tematikk  

 60 poengsoppgaver (gjerne med feltarbeid) 

 Grunnleggende beherskelse av kinesisk er også en fordel 
 
Mottakere av stipendet vil få tilgang til åpne skriveplasser for studenter ved SMR. Som mottaker av 
stipendet vil man også få tilgang til Kinaprogrammets nettverk samt anledning til å være med på 
programaktiviteter.  

 
Hvordan å søke? 
Søknaden må inneholde:  

 Kortfattet søknad inkludert opplysninger om navn, adresse, telefon, e-post, studiested 

 Prosjektbeskrivelse som inneholder en introduksjon og beskrivelse av tema, teori, metode, og 
en tidsplan for fremdriften av forskningen (maks 5 sider) 

 CV 

 Karakterutskrift fra universitetet 

 Skriftlig anbefaling fra veileder om dette foreligger 
 

 
Søknadsfrist:  
Send søknaden per post og per e-post innen 9. september, 2013 til Yi Wang: yi.wang@nchr.uio.no  
 
Spørsmål angående stipendet og søknadsprosess kan rettes til: 
Yi Wang, pr tel.: 22 84 20 54 eller e-post yi.wang@nchr.uio.no.  
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