
	   	  
Regulamin	  Funduszu	  Stypendialnego	  CSM	  

	  

§	  1	  Postanowienia	  Ogólne	  

	  

1. Wychodząc	  naprzeciw	  potrzebom	  osób	  zaangażowanych	  w	  muzyczną	  służbę	  

uwielbienia	  polskich	  kościołach,	  Misja	  CSM	  z	  dniem	  1czerwca	  2015	  r.	  uruchomiła	  

Fundusz	  Stypendialny	  CSM,	  w	  ramach	  którego	  wspiera	  szeroko	  rozumianą	  

edukację	  muzyków	  i	  liderów	  uwielbienia.	  

2. Od	  7	  sierpnia	  2015	  r.	  o	  dofinansowanie	  szkolenia	  CSM	  mogą	  ubiegać	  się:	  

-‐	  kandydaci,	  którzy	  złożyli	  formularz	  rekrutacyjny	  na	  pierwszy	  rok	  szkolenia	  

CSM;	  

-‐	  studenci	  CSM,	  kontynuujący	  naukę	  na	  drugim	  lub	  trzecim	  roku.	  

3. Warunkiem	  otrzymania	  stypendium	  jest	  pomyślne	  przejście	  rekrutacji	  oraz	  

przyjęcie	  studenta	  na	  pierwszy	  lub	  kolejny	  rok	  szkolenia.	  

4. Stypendium	  przeznaczone	  jest	  dla	  osób	  zdolnych,	  powołanych	  i	  zaangażowanych	  

w	  muzyczną	  służbę	  uwielbienia	  w	  lokalnym	  kościele,	  którym	  pomoc	  finansowa	  

jest	  niezbędna	  do	  dalszego	  rozwoju	  w	  obszarze	  tej	  służby.	  

5. Stypendium	  występuje	  w	  formie	  dofinansowania	  szkolenia	  organizowanego	  

przez	  Misję	  CSM.	  

6. Stypendia	  CSM	  przyznawane	  są	  na	  okres	  jednego	  roku	  szkolnego,	  począwszy	  od	  

września	  2015	  r.	  	  

7. Środki	  przeznaczone	  na	  dofinansowanie	  nauki	  studentów	  Misji	  CSM	  pochodzą	  	  

z	  darowzin	  i	  ofiar	  wnoszonych	  przez	  osoby	  fizyczne,	  instytucje	  kościelne	  krajowe	  

i	  zagraniczne,	  którym	  zależy	  na	  rozwoju	  muzycznej	  służby	  uwielbienia	  w	  Polsce.	  	  

	  

§	  2	  Zasady	  przyznawania	  dofinansowania	  

	  

1. Kandydat,	  który	  złożył	  formularz	  rekrutacyjny	  lub	  Student	  kontynuujący	  naukę	  

musi	  wypełnić	  wniosek	  o	  stypendium	  dostępny	  na	  stronie	  www.csm.edu.pl.	  



2. Maksymalna	  kwota	  dofinansowania	  do	  szkolenia,	  o	  jaką	  może	  ubiegać	  się	  

kandydat	  /	  student	  wynosi	  do	  50%	  kosztów	  nauki	  na	  jednym	  kierunku.	  Nauka	  

drugim	  kierunku	  może być	  dofinansowana	  w	  ramach	  Funduszu	  Stypendialnego	  

tylko	  w	  wyjątkowych	  przypadkach.	  

3. O	  przyznaniu	  stypendium	  zdecyduje	  powołana	  przez	  Dyrektora	  Misji	  CSM	  

specjalna	  komisja	  stypendialna.	  

4. Informacje	  o	  przyznaniu	  stypendium	  zostaną	  podane	  do	  wiadomości	  

zainteresowanym	  wraz	  z	  wynikami	  rekrutacji.	  

5. Stypendium	  może	  być	  realizowane	  od	  chwili	  podpisania	  umowy	  o	  szkolenie,	  do	  

której	  jednym	  z	  załączników	  będzie	  umowa	  stypendialna.	  

6. Studenci	  i	  absolwenci	  CSM	  mogą	  również	  starać	  się	  o	  stypendium	  na	  odbycie	  

praktyk	  w	  Kościele	  w	  Polsce	  lub	  za	  granicą.	  

	  

§	  3	  Postanowienia	  końcowe	  

	  

1.	  W	  przypadku:	  

- rezygnacji	  z	  nauki	  w	  trakcie	  roku	  szkolnego	  przez	  studenta;	  

- rażącego	  naruszenia	  regulaminu	  CSM,	  skutkującym	  skreśleniem	  z	  listy	  

studentów;	  

- niezaliczeniu	  roku	  przez	  studenta;	  

Misja	  CSM	  może	  zerwać	  umowę	  stypendialną	  i	  zażądać	  pokrycia	  100%	  kosztów	  

szkolenia	  przez	  studenta.	  

2.	  W	  sprawach	  nieregulowanych	  przez	  regulamin	  osobą	  rozstrzygającą	  jest	  Dyrektor	  

Misji	  CSM.	  

	  


