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ZARZĄDZENIE NR 170/2019 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 20 grudnia 2019 r.  

 

w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów  studiów pierwszego i drugiego stopnia 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie  

pożyczek i kredytów studenckich 

 

Na podstawie art. 102 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U z 2018 r., poz. 2468), 

zarządzam się co następuje: 

§ 1 

1. Listy rankingowe 10% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

sporządza Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich osobno dla studiów I i II stopnia. 

2. Listy rankingowe sporządza się na podstawie średniej ocen ze studiów danego stopnia obliczanej  

(z dokładnością do 0,001) według formuły stosowanej przy wystawianiu oceny na dyplomie. 

3. W listach rankingowych należy wyodrębnić trzy grupy absolwentów według reguły przedstawionej  

w § 2, ust. 1. 

 

§ 2 

1. Student znajdujący się na liście rankingowej może ubiegać się o umorzenie pożyczki albo kredytu przez 

bank: 

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

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

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

najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia w danym roku 

akademickim. 

2. Do wniosku o umorzenie pożyczki lub kredytu przez bank, student dołącza zaświadczenie Rektora 

uczelni, potwierdzające znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów 

studiów. 

3. Dziekanaty przygotowują zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 oraz prowadzą rejestr wydanych 

zaświadczeń. 

4. Przy obliczaniu liczby osób w grupach, o których mowa w ust. 1, liczbę niecałkowitą zaokrągla się  

w górę do liczby całkowitej. 

5. Jeżeli ostatnia osoba w grupie z punktów 1) lub 2) listy rankingowej z ust. 1 ma taką samą średnią ocen 

jak kolejne osoby na liście, to do grupy tej należy zaliczyć wszystkie osoby z taką samą średnią. 
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6. W przypadku gdy istnieje grupa studentów o jednakowej średniej, która w rankingu rozpoczyna się  

od lub przed 10%, a kończy powyżej 10% najlepszych studentów, grupy tej nie uwzględnia się  

w rankingu. 

7. Rektor w porozumieniu z organem samorządu studenckiego, w terminie do 31 grudnia zatwierdza  

i ogłasza listy rankingowe najlepszych absolwentów w poprzednim roku akademickim. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                           Rektor  

 

 

                                   prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


