
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

 UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

Rok 2021; poz. 392 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 238 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

 

w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu do celów umarzania kredytów studenckich  

 

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

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

z art. 288 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.)  

 

z a r z ą d z a s i ę, co następuje: 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

 

1. Zarządzenie określa zasady wyłaniania najlepszych absolwentów jednolitych studiów 

magisterskich, studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”. 

2. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie przy ustalaniu uprawnień absolwentów do 

ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego: 

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

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

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

– najlepszych absolwentów odpowiednich studiów w danym roku akademickim. 

 

Rozdział II 

Absolwenci studiów wyższych 

 

§ 2 

 

1. Na każdym wydziale Uniwersytetu prodziekan właściwy ds. studenckich przygotowuje listy 

rankingowe absolwentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego 

stopnia, którzy: 

1) ukończyli studia w terminie od 1 października do 30 września w danym roku 

akademickim, 

2) w trakcie studiów nie powtarzali roku/semestru studiów. 
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2.  Listy, o których mowa w ust. 1, są ustalane na podstawie wyniku studiów obliczonego  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z § 81 Regulaminu studiów.  

3. Listy, o których mowa w ust. 1, sporządza się oddzielnie dla jednolitych studiów 

magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia. 

4.  Listy rankingowe sporządzone dla danego poziomu studiów obejmują łącznie absolwentów 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 

§ 3 

 

1.  W ramach listy rankingowej najlepszych absolwentów wyodrębnia się grupy:  

1) do 1%, 

2) od 1,01% do 5%, 

3) od 5,01% do 10%. 

2. Grupy absolwentów, o których mowa w ust. 1, oblicza się w stosunku do liczby wszystkich 

absolwentów, którzy ukończyli studia w okresie od 1 października do 30 września  

w danym roku akademickim. 

3. Przy obliczaniu liczby osób w grupach, o których mowa w ust. 1, liczbę niecałkowitą 

zaokrągla się w górę do liczby całkowitej. 

4. Przy wyłanianiu uprawnionych do umorzenia kredytu uwzględnia się zasadę, że jeżeli taki 

sam wynik ukończenia studiów uzyskały dwie lub więcej osoby i zakwalifikowanie ich do 

poszczególnych grup najlepszych absolwentów spowodowałoby przekroczenie limitów,  

o których mowa w ust. 1, to osoby te rozróżniane są na podstawie średniej standardowej 

(średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych z egzaminów  

i zaliczeń objętych programem studiów) obliczonej z dokładnością do 4 miejsc po 

przecinku.  

 

§ 4 

 

1. Listy najlepszych absolwentów wydziału prodziekan właściwy ds. studenckich przekazuje 

za pośrednictwem odpowiednio Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich oraz Działu 

Rekrutacji i Spraw Studenckich Collegium Medicum prorektorowi właściwemu  

ds. studenckich w terminie do 30 listopada. 

2. Prorektor właściwy ds. studenckich w terminie do 31 grudnia ogłasza listy rankingowe 

najlepszych absolwentów odpowiednio studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich dla poszczególnych wydziałów.  

 

§ 5 
 

Prodziekan właściwy ds. studenckich, działając z upoważnienia rektora potwierdza fakt 

znalezienia się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów.  

 

Rozdział III 

Absolwenci studiów doktoranckich 

 

§ 6 

 

1. Na wydziałach prowadzących studia doktoranckie dziekan sporządza jedną listę 

rankingową absolwentów wszystkich kierunków studiów doktoranckich. 

2. Przy sporządzaniu listy rankingowej bierze się pod uwagę absolwentów studiów 

doktoranckich, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 1 października do 30 września 
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w danym roku akademickim, w tym absolwentów, którzy korzystali z przedłużenia okresu 

studiów. 

 

§ 7 

 

1. Przy ustalaniu rankingu absolwentów studiów doktoranckich uwzględnia się:  

1) średnią arytmetyczną ocen ze studiów, 

2) aktywność naukową,  

3) aktywność dydaktyczną w okresie studiów, 

4) wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej. 

2. Powyższe elementy wyceniane są w skali punktowej, o pozycji na liście rankingowej 

decyduje suma uzyskanych punktów.  

3. Absolwent uzyskać może maksymalnie 20 punktów, w tym za: 

1) średnią ocenę ze studiów, 

2) aktywność naukową – od 0 do 10 punktów, 

3) aktywność dydaktyczną – od 0 do 2 punktów, 

4) wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej – 3 punkty. 

4. Szczegółowe kryteria oceny aktywności naukowej i dydaktycznej ustala dziekan. 

 

§ 8 

 

Listę rankingową absolwentów studiów doktoranckich wydziału, dziekan przekazuje za 

pośrednictwem odpowiednio Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich oraz Działu Rekrutacji  

i Spraw Studenckich Collegium Medicum prorektorowi właściwemu ds. studenckich  

w terminie do 30 listopada.  

 

§ 9 

 

Na podstawie list, o których mowa w § 8, ustala się listę rankingową najlepszych absolwentów 

studiów doktoranckich Uniwersytetu. 

 

§ 10 

 

1. W ramach listy rankingowej najlepszych absolwentów Uniwersytetu wyodrębnia się grupy:  

1) do 1%, 

2) od 1,01% do 5%, 

3) od 5,01% do 10%. 

2. Grupy absolwentów, o których mowa w ust. 1, oblicza się w stosunku do liczby 

absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu w danym roku akademickim. 

 

§ 11 

 

Prorektor właściwy ds. studenckich w terminie do 31 grudnia ogłasza listę rankingową 

najlepszych absolwentów studiów doktoranckich i przekazuje ją dziekanom wydziałów.  

 

§ 12 

 

Fakt znalezienia się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów 

doktoranckich potwierdza rektor. 
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 Rozdział IV 

Absolwenci Szkół Doktorskich 

 

§ 13 

 

1. W każdej szkole doktorskiej dyrektor sporządza listę rankingową absolwentów.  

2. Przy sporządzaniu listy rankingowej bierze się pod uwagę absolwentów, którzy uzyskali 

stopień doktora w okresie od 1 października do 30 września w danym roku akademickim, 

w tym absolwentów, którzy przedłużyli termin na złożenie rozprawy doktorskiej na 

zasadach określonych w regulaminie szkoły doktorskiej. 

 

§ 14 

 

1. Przy ustalaniu rankingu absolwentów szkół doktorskich uwzględnia się:  

1) średnią arytmetyczną ocen z zajęć ujętych w ramowym programie kształcenia danej 

szkoły, 

2) aktywność naukową,  

3) aktywność dydaktyczną w okresie kształcenia, 

4) wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej. 

2. Powyższe elementy wyceniane są w skali punktowej, o pozycji na liście rankingowej 

decyduje suma uzyskanych punktów.  

3. Absolwent uzyskać może maksymalnie 20 punktów, w tym za: 

1) średnią ocenę z kształcenia, 

2) aktywność naukową – od 0 do 10 punktów, 

3) aktywność dydaktyczną – od 0 do 2 punktów, 

4) wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej – 3 punkty. 

4. Szczegółowe kryteria oceny aktywności naukowej i dydaktycznej ustala dyrektor szkoły 

doktorskiej w porozumieniu z radą szkoły. 

 

§ 15 

 

Listę rankingową absolwentów dyrektor szkoły doktorskiej przekazuje za pośrednictwem 

Działu Nauki prorektorowi właściwemu ds. nauki w terminie do 30 listopada.  

 

§ 16 

 

Na podstawie list, o których mowa w § 15, ustala się listę rankingową najlepszych absolwentów 

szkół doktorskich Uniwersytetu. 

 

§ 17 

 

1. W ramach listy rankingowej najlepszych absolwentów Uniwersytetu wyodrębnia się grupy:  

1) do 1%, 

2) od 1,01% do 5%, 

3) od 5,01% do 10%. 

2. Grupy absolwentów, o których mowa w ust. 1, oblicza się w stosunku do liczby absolwentów 

szkół doktorskich Uniwersytetu w danym roku akademickim. 
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§ 18 

 

Prorektor właściwy ds. nauki w terminie do 31 grudnia ogłasza listę rankingową najlepszych 

absolwentów szkół doktorskich i przekazuje ją dyrektorom szkół doktorskich.  

 

§ 19 

 

Fakt znalezienia się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów szkół 

doktorskich potwierdza rektor. 

 

Rozdział V 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 20 

 

Zasady wyłaniania najlepszych absolwentów studiów na Uniwersytecie do celów umarzania 

kredytów studenckich zostały opracowane w porozumieniu Samorządem Studenckim dla 

absolwentów studiów wyższych i Samorządem Doktorantów dla absolwentów studiów 

doktoranckich i szkół doktorskich. 

 

§ 21 

 

Listy rankingowe absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich za rok 2020/2021 

przekazywane są prorektorowi właściwemu ds. studenckich w terminie do 15 grudnia 2021 r.  

 

§ 22 

 

Traci moc zarządzenie Nr 135 Rektora UMK z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zasad 

wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  

w Toruniu do celów umorzenia kredytów i pożyczek studenckich (Biuletyn Prawny UMK Nr 

10, poz. 308). 

 

§ 23 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2021 r. 

 

 

R E K T O R  

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 


