
ZARZĄDZENIE NR 176/2019

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzania w życie zasad i kryteriów sporządzania list najlepszych 
absolwentów studiów doktoranckich i szkół doktorskich Uniwersytetu Szczecińskiego 

uprawnionych do umorzenia kredytów studenckich

Na podstawie art. 23 ust.l ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 Rozporządzenia ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2018 r., poz. 2468) z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie 
kredytów studenckich w porozumieniu z Samorządem Doktorantów Uniwersytetu 
Szczecińskiego, zarządza co, następuje:

§1-

W Uniwersytecie Szczecińskim ustanawia się następujące zasady wyłaniania najlepszych 
absolwentów studiów trzeciego stopnia (szkół doktorskich) na potrzeby wydania zaświadczeń 
uprawniających do umorzenia części kredytu pobieranego przez doktorantów.

§2.

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucje 
kredytującą:
- w 50% - w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie do 1%,
- w 35% - w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie od 1,01% do 5%,
- w 20% - w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie od 5,01% do 10% 
najlepszych absolwentów szkół doktorskich (do 2023 r. studiów doktoranckich).

§3.

Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do absolwentów studiów trzeciego stopnia, którzy zawarli 
umowy kredytowe do dnia 31 grudnia 2018 r.

§4.

Dział Spraw Studenckich przygotowuje, na podstawie danych przekazanych przez jednostki 
administracyjne obsługujące tok kształcenia (studiów) doktorantów, listę najlepszych 
absolwentów z poprzedniego roku akademickiego, dla absolwentów roku akademickiego 
2018/2019. Listę tworzą najlepsi absolwenci, którzy ukończyli studia w okresie od dnia 1 
grudnia 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

§5.

Dział Spraw Studenckich przygotowuje, na podstawie danych przekazanych przez jednostki 
administracyjne obsługujące tok kształcenia (studiów) doktorantów, listę najlepszych 



absolwentów z poprzedniego roku akademickiego, dla absolwentów roku akademickiego 
2019/2020 i lat następnych. Listę tworzą najlepsi absolwenci, którzy ukończyli studia w okresie 
od dnia 1 października do dnia 30 września danego roku.

§6.

Kryteriami, które służą do ustalenia listy najlepszych absolwentów studiów trzeciego stopnia 
i szkoły doktorskiej, uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego uczelni są kolejno:
- terminowe ukończenie studiów (kształcenia), zgodnie z programem kształcenia,
- uzyskanie najwyższej średniej ocen z całego okresu kształcenia,
- uzyskanie najwyższej liczby punktów za publikacje naukowe przyjęte do druku do dnia 
ukończenia studiów (kształcenia).

§7.

O kolejności osób na licie decyduje łączna liczba punktów rankingowych uzyskanych przez 
doktoranta.

§8.

Osoby uprawnione do umorzenia są wyłaniane zgodnie z § 1. W przypadku takiej samej 
średniej ocen, kryterium różnicującym jest suma punktów za publikacje naukowe 
opublikowane lub przyjęte w do druku do dnia uzyskania statusu absolwenta (zgodnie z listą 
MNiSW).

§9.

Do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego Prorektor do Spraw Studenckich, w 
porozumieniu z organem samorządu doktorantów, ogłasza listy rankingowe najlepszych 
absolwentów studiów trzeciego stopnia i szkół doktorskich w uczelni.

§10.

Na podstawie ww. listy rektor uczelni wydaje zaświadczenie, potwierdzające kwalifikacje 
doktoranta - kredytobiorcy do określonej grupy najlepszych absolwentów, uprawniające do 
ubiegania się o umorzenie pobranego kredytu.

§11-

Traci moc zarządzenie nr 86/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2017 
r., w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyłaniania 10% najlepszych absolwentów 
studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim.


