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ZARZĄDZENIE NR 63 /2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 7 maja 2020 r. 
 

w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Szkoły Doktorskiej, uprawnionych  

do ubiegania się o częściowe umorzenie kredytu studenckiego 

 

W związku z treścią przepisów art. 102, 103 i 210 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie kredytów studenckich, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. W celu ustalenia absolwentów Szkoły Doktorskiej mogących się ubiegać o częściowe umorzenie 

kredytu studenckiego sporządza się listę rankingową 10% najlepszych absolwentów Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

2. Listę rankingową, o której mowa  w ust. 1 tworzy się dla wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej. 

3. Na wniosek absolwenta Szkoły Doktorskiej znajdującego się na liście rankingowej bank może umorzyć 

kredyt w wysokości: 

1)  50% – w przypadku, gdy ukończył studia doktoranckie w grupie do 1%, 

2)  35% – w przypadku, gdy ukończył studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%, 

3)  20% – w przypadku, gdy ukończył studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% 

najlepszych absolwentów Szkoły Doktorskiej w danym roku akademickim. 

 

§ 2 

1. Podstawowym kryterium wyłonienia najlepszych absolwentów Szkoły Doktorskiej jest suma punktów 

obliczona jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych w toku studiów. 

2. Dziekan Szkoły Doktorskiej sporządza imienną listę rankingową absolwentów, którzy w danym roku 

akademickim, tj. do 30 września danego roku akademickiego uzyskali stopień naukowy doktora  

i przygotowuje w terminie do 31 października tego roku akademickiego ostateczny ranking 10% 

najlepszych absolwentów Szkoły Doktorskiej wyłonionych w skali całej Uczelni w danym roku 

akademickim, w podziale na grupy, o których mowa w § 1 ust. 3. 

3. Przy obliczaniu liczby osób w grupach liczbę niecałkowitą zaokrągla się w górę do liczby całkowitej. 
4. Rektor może ustalić dodatkowe kryteria w przypadku braku możliwości wyłonienia najlepszych 

absolwentów Szkoły Doktorskiej na podstawie kryteriów określonych w ust. 1. 
5. Rektor w porozumieniu z samorządem doktorantów w terminie do 31 grudnia zatwierdza i ogłasza listę 

rankingową 10% najlepszych absolwentów Studiów Doktoranckich za poprzedni rok akademicki. 
 

§ 3 
1. Lista rankingowa, o której mowa w § 2 ust. 5 stanowi podstawę do wydania, na wniosek absolwenta - 

kredytobiorcy, zaświadczenia do banku potwierdzającego znalezienie się kredytobiorcy w określonej 

grupie 10% najlepszych absolwentów Szkoły Doktorskiej. 

2. Biuro Szkoły Doktorskiej przygotowuje i wydaje zaświadczenie oraz prowadzi rejestr wydanych 

zaświadczeń. 
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3. Zaświadczenie do banku podpisuje Rektor. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

         

 

        

  


