
Zarządzenie Nr 65/2020 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 18 listopada 2020 roku 
 
w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie kredytu 
studenckiego 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo                         
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r., poz. 85 z późn. zm.) w związku                            
z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r.                       
w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. W celu ustalenia absolwentów PWSZ w Elblągu mogących ubiegać się o częściowe 

umorzenie kredytu studenckiego wyłania się grupy: 
1) do 1%, 
2) od 1,01% do 5%, 
3) od 5,01% do 10% 
najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich, którzy w danym roku akademickim złożyli egzamin 
dyplomowy w terminie określonym w Regulaminie studiów PWSZ w Elblągu, jednak nie 
później niż do 30 września. Studenci, którzy ukończyli studia po 30 września, ujmowani 
są w liście najlepszych absolwentów w kolejnym roku akademickim.   

2. W terminie do 30 listopada dziekanaty sporządzają i przekazują w formie papierowej                    
i elektronicznej (po zatwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu) listy rankingowe 10% 
najlepszych absolwentów wg stanu na 30 września, oddzielnie dla studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, bez podziału na studia 
stacjonarne i niestacjonarne. 

3. Podstawę do określenia miejsca na liście rankingowej absolwentów jest ostateczny wynik 
studiów obliczony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów PWSZ                       
w Elblągu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Na podstawie przekazanych przez Dyrektorów Instytutów list rankingowych, Dział 
Kształcenia przygotowuje listę rankingową najlepszych absolwentów PWSZ w Elblągu 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich oraz przedstawia ją do akceptacji Rektorowi. 

5. Liczby absolwentów w poszczególnych grupach (studia pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) oblicza się w następujący sposób:  
1) dla grupy stanowiącej do 1% najlepszych absolwentów: 0,01 x D = A, 
2) dla grupy stanowiącej od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów: 0,05 x D–A = B, 
3) dla grupy stanowiącej od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów: 0,1 x D–A–B = C, 
 

gdzie: 
A oznacza liczbę absolwentów w przedziale do 1% 
B oznacza liczbę absolwentów w przedziale od 1,01% do 5% 
C oznacza liczbę absolwentów w przedziale od 5,01% do 10% 
D oznacza łączną liczbę absolwentów na danym poziomie studiów. 

6. W przypadku, gdy liczba absolwentów posiadających taką samą średnią ocen przekracza 
procentową pulę osób określoną w ust. 1 wówczas wszyscy absolwenci posiadający tą 
samą średnią zaliczani są do jednej, korzystniejszej dla nich grupy absolwentów. 



7. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów, w terminie do 31 grudnia, ogłasza na 
stronie internetowej PWSZ w Elblągu listę rankingową najlepszych absolwentów  
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,                       
w poprzednim roku akademickim. 

8. Lista rankingowa najlepszych absolwentów PWSZ w Elblągu, zatwierdzona przez 
Rektora, stanowi podstawę do wydania zaświadczenia potwierdzającego znalezienie się 
w grupie najlepszych absolwentów PWSZ w Elblągu. Zaświadczenie wydawane jest na 
pisemny wniosek absolwenta.  

9. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8  przygotowuje Dział Kształcenia, a podpisuje 
Rektor lub osoba przez niego upoważniona. Dział Kształcenia prowadzi ewidencję 
wydanych zaświadczeń. 

 
§ 2 

Tracą moc zasady wyłaniania 5% najlepszych absolwentów PWSZ w Elblągu do celów 
umorzenia części kredytu studenckiego po ukończeniu studiów wprowadzone uchwałą                   
Nr 15/2001 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 5 lipca 2001 r. 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
                Rektor  

 
 
                                                                             dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 
 
 


