
 
 

Studeren aan de University for Peace (UPEACE) in Costa Rica, 2019-2020: 
een tropische toegang tot een VN-stage 

 
Een Masters’ halen in vredesstudies en conflict management met medestudenten 
uit de hele wereld?  
En dat dan afsluiten met een stage bij een VN-instelling?  
En dat alles in een tropisch natuurgebied in Midden-Amerika? 
 
Dat kan allemaal aan de University for Peace (UPEACE), een door de Verenigde 
Naties gemandateerde universiteit in Costa Rica.  
 
Studenten kunnen hier kiezen voor een MA in Internationaal Recht, in Vrede & 
Conflict studies, of in Milieu & Ontwikkeling.  
 
Bovendien kunnen ze hun UPEACE-studie afsluiten met een stage bij de VN of 
een andere internationale organisatie. 
 
Studenten uit Europa hebben nog tot 1 juni 2019 de tijd om zich op te geven 
voor een MA aan de University for Peace. 
 
Meld je aan via UPEACE Centre The Hague, en je komt in aanmerking voor een 
korting van 30% op het collegegeld voor 2019-2020. 
 
Geïnteresseerd? Reageer dan snel en neem contact op met UPEACE Centre The 
Hague via eveline.hartogs@upeace.nl. 
 
- Lees meer over de inschrijving voor 2019-2020 in dit webartikel. 
 
- Over de UPEACE universiteit in Costa Rica en het academische programma voor 
2019-2019 vind je hier meer. 
 
- Hoe zit een dag op de campus van UPEACE er uit? Bekijk deze video.  
 
 
Diederik Kramers,  
Communications advisor voor UPEACE Centre The Hague 
mob: 06-51057591 
Website: www.upeace.nl  
Facebook & Twitter: @UPEACETheHague  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/upeace-centre-the-hague/ 
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