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Zarządzenie nr 66 
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 6 września 2011 roku 
 
w sprawie: zasad ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich 

Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnionych do ubiegania się o umorzenie 
20 % kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej 

 

Na podstawie § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, 
spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560, 
z późn.zm.), w wykonaniu dyspozycji rozporządzenia oraz mając na uwadze konieczność 
zapewnienia jednolitego postępowania w podstawowych jednostkach organizacyjnych UJ, 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W porozumieniu z Towarzystwem Doktorantów UJ – samorządem doktorantów 
w rozumieniu art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), wprowadzam zasady ustalania 5% 
najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnionych 
do ubiegania się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej. 

 
§ 2 

1. Podstawą do ustalenia 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w danym roku 
akademickim w danej jednostce organizacyjnej uczelni są absolwenci studiów 
doktoranckich, którym nadano stopień naukowy doktora. 

2. Grupę 5% najlepszych absolwentów ustala się odrębnie dla każdej dziedziny i dyscypliny 
naukowej oraz łącznie dla formy stacjonarnej i niestacjonarnej studiów doktoranckich. 

3. Jeżeli dla danych studiów doktoranckich ustalenie grupy 5% najlepszych absolwentów nie 
jest możliwe, na listę najlepszych absolwentów wpisuje się absolwenta, który uzyskał 
najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w § 3 niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3 

1. Najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w danej jednostce organizacyjnej ustala 
się w oparciu o dorobek naukowy uzyskany w czasie studiów doktoranckich. Dorobek 
naukowy, według stanu na dzień nadania stopnia naukowego doktora, podlega ocenie 
w oparciu o kryteria przyjęte do sporządzania listy rankingowej do stypendium 
doktoranckiego obowiązujące w danej jednostce organizacyjnej prowadzącej studia 
doktoranckie. 

2. Jeżeli przy ustalaniu 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w danej 
jednostce na ostatniej pozycji znajdzie się więcej niż jeden absolwent z identyczną 
punktacją, na listę wpisuje się wszystkich absolwentów posiadających tę samą punktację. 

 

 

 



§ 4 

Grupę 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich uczelni stanowi suma 5% 
najlepszych absolwentów z poszczególnych jednostek organizacyjnych prowadzących studia. 

 
§ 5 

 
1. Grupę 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w podstawowej jednostce 

organizacyjnej ustala rada tej jednostki. 
2. Listę 5% najlepszych absolwentów przygotowuje kierownik podstawowej jednostki 

organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie lub powołany przez niego pełnomocnik, 
w porozumieniu z przedstawicielami doktorantów w radzie tej jednostki. 

3. Listę, o której mowa w ustępie poprzedzającym, sporządza się do końca danego roku 
kalendarzowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
W tym terminie listę należy przekazać Prorektorowi UJ ds. dydaktyki za pośrednictwem 
Działu Nauczania UJ. Na liście zaznacza się czy absolwent pobierał kredyt studencki lub 
pożyczkę studencką. 

 
§ 6 

 
1. Listę 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich uczelni zatwierdza Prorektor UJ 

ds. dydaktyki.  
2. Podstawowe jednostki organizacyjne otrzymują zatwierdzoną listę do 31 stycznia 

kolejnego roku kalendarzowego. 
 

§ 7 
 

1. Ogłoszenie listy najlepszych absolwentów studiów doktoranckich uczelni następuje 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy zawierającej numery legitymacji 
najlepszych absolwentów. Listy imiennej nie ogłasza się. 

2. Lista imienna służy wyłącznie do: 
1) weryfikacji statusu absolwenta, o którym mowa w ust. 1; 
2) wydania przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia 

doktoranckie potwierdzenia wniosku absolwenta  do banku o umorzenie części kredytu 
lub pożyczki studenckiej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, absolwent studiów doktoranckich chcący starać 
się o umorzenie 20% kredytu lub pożyczki składa w banku właściwym lub w Banku 
Gospodarstwa Krajowego.  

 
§ 8 

 
Traci moc zarządzenie nr 72 Rektora UJ z 21 października 2010 roku w sprawie zasad 
ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu 
Jagiellońskiego uprawnionych do ubiegania się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub 
pożyczki studenckiej. 

§ 9 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku. 
 

 

Rektor 

 
Prof. Karol Musioł 

 

 
 



Załącznik do  
zarządzenia nr 66 Rektora UJ  

z 6 września 2011 roku 
 

 
 

Lista najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w roku akademickim 201…/201…; Wydział …………………………………………………… UJ, 

Lp. Nazwisko Imię Nr legitymacji Dziedzina/dyscyplina Forma studiów Punktacja Kredyt: T/N 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
 
 


