
 
UNIWERSYTET 

MIKOŁAJA KOPERNIKA 
         W TORUNIU 

 
 

ZARZĄDZENIE  Nr 135 
 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  
 

z dnia 25 września 2013 r. 
 

w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów 
w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do celów umarzenia kredytów  

i pożyczek studenckich 
 

Na podstawie § 17 ust. 4, 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz 
umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. nr 87, poz. 560 ze zm.)  

 
z a r z ą d z a  się, co następuje: 

 
Rozdział I 

Przepis ogólny 
 

§ 1 
 
1. Zarządzenie określa zasady wyłaniania 5% najlepszych absolwentów jednolitych studiów 

magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. 

2. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie przy ustalaniu uprawnień absolwenta do 
ubiegania się o 20% umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej, o ile taki kredyt lub 
pożyczkę studencką absolwent pobierał. 

 
 

Rozdział II 
Absolwenci studiów wyższych 

 
§ 2 

 
1. Na każdym wydziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika sporządza się listy rankingowe 

absolwentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia, 
którzy w danym roku akademickim: 
1) ukończyli studia w regulaminowym terminie, 
2) w trakcie studiów nie powtarzali roku/semestru studiów z powodu niezadowalających 

wyników w nauce. 
2. Listy, o których mowa w ust. 1, są ustalane na podstawie ostatecznego wyniku studiów 

obliczonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z Regulaminem 
Studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 



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. Na każdym wydziale po sporządzeniu list rankingowych wyodrębnia się 5% najlepszych 

absolwentów wydziału w danym roku akademickim. 
2. Grupę 5% absolwentów, o których mowa w ust. 1, oblicza się w stosunku do liczby 

absolwentów w danym roku akademickim. 
 

§ 4 
 
Listy 5% najlepszych absolwentów wydziału dziekan przekazuje do zatwierdzenia 
prorektorowi właściwemu ds. studenckich w terminie do 30 stycznia. 

 
 

§ 5 
 
Dziekan wydziału na wniosku absolwenta ubiegającego się o umorzenie 20% kredytu 
studenckiego lub pożyczki studenckiej potwierdza fakt ukończenia przez niego studiów w 
grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. 

 
 

Rozdział III 
Absolwenci studiów doktoranckich 

 
§ 6 

 
1. Na wydziałach prowadzących studia trzeciego stopnia sporządza się listy rankingowe 

absolwentów tych studiów, którzy w danym roku akademickim, tj. do 30 września, 
uzyskali stopień naukowy doktora. 

2. Sporządzana jest jedna wspólna lista rankingowa dla absolwentów wszystkich kierunków 
studiów doktoranckich prowadzonych na danym wydziale. 

 
§ 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 – od 2 do 5 punktów (liczba przyznawanych punktów równa 

jest uzyskanej średniej), 
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 trzeciego stopnia wydziału dziekan przekazuje 
prorektorowi właściwemu ds. studenckich w terminie do 10 stycznia. 

 
§ 9 

 
1. Na podstawie list rankingowych przekazanych przez dziekanów wydziałów ustala się 

grupę 5% najlepszych absolwentów studiów trzeciego stopnia Uniwersytetu.  
2. Grupę 5% absolwentów, o której mowa w ust. 1, oblicza się w stosunku do liczby 

absolwentów studiów trzeciego stopnia w danym roku akademickim. 
 

§ 10 
 

1. Listy 5% najlepszych absolwentów studiów trzeciego stopnia Uniwersytetu prorektor  
właściwy ds. studenckich w terminie do 31 stycznia przekazuje dziekanom wydziałów. 

2. Dziekan na wniosku absolwenta ubiegającego się o umorzenie 20% kredytu lub pożyczki 
studenckiej potwierdza fakt ukończenia przez niego studiów trzeciego stopnia w grupie 
5% najlepszych absolwentów uczelni.  

 
Rozdział IV 

Przepisy końcowe 
 

§ 11 
 

Traci moc zarządzenie Nr 8 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 
stycznia 2011 roku w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów w 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do celów umorzenia kredytów i pożyczek 
studenckich 

 
§ 12 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. 

 
 
 
 
 

R E K T O R  
 
 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
 


