
Regulamin ubiegania się oraz przyznania stypendium w roku akademickim 2019/2020 
 
 

1. Celem przyznania stypendium jest wspieranie szczególnie uzdolnionej młodzieży 
chrześcijańskiej (osób wierzących w rozumieniu biblijnym) w zdobyciu jak najlepszego 
wyższego wykształcenia 

2. Do kryteriów oceny wniosków Kandydatów/tek należą przede wszystkim ich: 
- dające się zidentyfikować szczególne uzdolnienia, talenty i ambicje 
- sytuacja materialna uniemożliwiająca podjęcie lub kontynuację wybranych studiów 
- plany zawodowe i życiowe w trakcie oraz po zakończeniu studiów 

3. Stypendium przyznawane jest przez Komisję Stypendialną na podstawie złożonych 
wniosków wraz z załącznikami oraz rozmowy kwalifikacyjnej 

4. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski oraz przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne  
5. Na rozmowę kwalifikacyjną Komisja Stypendialna zaprasza wybranych Kandydatów/ki 

spośród tych, którzy złożyli Wnioski oraz spełniają, w jej ocenie, kryteria przyznania 
stypendium 

6. Celem Komisji Stypendialnej jest obiektywne i uczciwe rozpatrzenie wniosków 
7. Celem Komisji Stypendialnej jest wyłonienie Kandydata/ki, który/a w największym 

stopniu spełnia kryteria przyznania stypendium 
8. Komisja Stypendialna dołoży wszelki starań, aby jej decyzje były uargumentowane i 

zrozumiałe, nie ma jednak w obowiązku wyjaśniać powodów niezaproszenia 
Kandydata/ki na rozmowę kwalifikacyjną jak i nieprzyznania stypendium 
Kandydatom/kom, którzy taką rozmowę odbyli 

9. Wszystkie wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na podany we 
wzorze wniosku adres e.mail do dnia 10 czerwca 2019 r. 

10. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w miejscu i czasie określonym przez Komisję 
Stypendialną jednak w razie konieczności Komisja Stypendialna może uwzględnić 
dostępność Kandydatów/tek 

11. Komunikacja z Kandydatem/ką będzie odbywać się z wykorzystaniem wskazanych 
przez niego/nią danych kontaktowych 

12. Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie podjęta najpóźniej do dnia 15 lipca 2019 r. 
W przypadku dużej liczby zgłoszeń termin ten może zostać przedłużony. 

13. Wraz z przyznaniem stypendium Kandydat/ka, otrzyma szczegółowe wymagania 
dotyczące korzystania ze stypendium, w tym: 
- przyznana wysokość stypendium 
- zasady przekazywania kwot stypendium 
- zasady weryfikacji wyników w nauce 

14. Po akceptacji ww. wymagań przez Kandydata/kę program stypendialny zostanie 
uruchomiony począwszy od roku akademickiego 2019/2020 


