
 
 
 
 
 

 

Zarządzenie Nr 60/2017 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów 

Politechniki Lubelskiej 
 
 

Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183), zgodnie z § 21 ust. 1-4 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, 
spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1905) oraz w porozumieniu z Samorządem Studenckim i Samorządem 
Doktorantów, z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się zasady wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki 
Lubelskiej w danym roku akademickim, na potrzeby związane z umarzaniem 
kredytów i pożyczek studenckich, o których mowa w Ustawie z dnia 17 lipca 
1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 357), 
stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam 
prorektorowi ds. studenckich. 

§ 3. 

Do absolwentów Politechniki Lubelskiej ubiegających się o umorzenie 
kredytu albo pożyczki, którzy ukończyli studia wyższe albo doktoranckie  
w roku akademickim 2015/2016 lub latach wcześniejszych stosuje się przepisy 
dotychczasowe.    

§ 4. 

Zarządzenie stosuje się do absolwentów Politechniki Lubelskiej, którzy 
ukończyli studia wyższe albo doktoranckie w roku akademickim 2016/2017  
i w latach następnych.  



§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
     
 
 
        

 
 
 
 

  

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
                                                                                          do Zarządzenia Nr R-60/2017 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 29 grudnia 2017 r.   

 

Zasady wyłaniania najlepszych absolwentów w Politechnice Lubelskiej 
w danym roku akademickim, na potrzeby związane  

z umarzaniem kredytów i pożyczek studenckich, o których mowa  
w Ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 357) 
 
 

1. Niniejsze zasady mają zastosowanie przy ustalaniu uprawnień absolwenta 
do ubiegania się o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego  
w wysokości: 
1) w 50% – w przypadku gdy absolwent ukończył studia wyższe albo 

studia doktoranckie w grupie do 1%, 
2) w 35% – w przypadku gdy absolwent ukończył studia wyższe albo 

studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%, 
3) w 20% – w przypadku gdy absolwent ukończył studia wyższe albo 

studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% 
– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów 
drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów 
doktoranckich w danym roku akademickim. 

2. Najlepsi absolwenci wyłaniani są na poszczególnych kierunkach studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. 

3. Za grupę, spośród której wyłania się najlepszych absolwentów studiów 
pierwszego stopnia, przyjmuje się osoby, które obroniły prace dyplomowe 
do dnia 30 września na studiach kończących się semestrem letnim oraz do 
dnia 30 kwietnia na studiach kończących się semestrem zimowym. 

4. Za grupę, spośród której wyłania się najlepszych absolwentów studiów 
drugiego stopnia, przyjmuje się osoby, które obroniły prace dyplomowe do 
dnia 31 grudnia na studiach kończących się semestrem letnim oraz do dnia 
31 lipca na studiach kończących się semestrem zimowym. 

5. W przypadku studiów doktoranckich za grupę, spośród której wyłania się 
najlepszych absolwentów, przyjmuje się osoby, które do dnia 
6 października wypełniły wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu 
Studiów Doktoranckich. 

6. Podstawą wyłonienia najlepszych absolwentów danej grupy jest lista 
absolwentów kończących studia pierwszego stopnia albo studiów drugiego 
stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów 
doktoranckich w danym roku akademickim, na podstawie ostatecznego 



wyniku studiów obliczonego zgodnie z aktualnie obowiązującym 
Regulaminem Studiów w Politechnice Lubelskiej.  

7. W przypadku studiów doktoranckich wylicza się średnią arytmetyczną  
z ocen z całego przebiegu studiów. 

8. W oparciu o powyższe kryteria, w terminie do dnia 31 grudnia ustala się 
listę rankingową dla danego kierunku studiów, z której wyodrębnia się 
grono najlepszych absolwentów w podziale na grupy: 
1) grupa do 1%, 
2) grupa od 1,01% do 5%, 
3) grupa od 5,01% do 10%. 

9. W przypadku, gdy pierwsza osoba (lub osoby) niemieszcząca się w danej 
grupie najlepszych absolwentów studiów pierwszego, drugiego stopnia ma 
taki sam wynik jak ostatnia osoba mieszcząca się w tej grupie, kolejność 
osób na liście rankingowej ustala się w oparciu o średnią ocen z ostatniego 
roku studiów. Jeśli to nie pozwoli wyłonić najlepszych absolwentów,  
to kolejnym kryterium wyboru jest średnia ocen z kolejnych lat studiów  
(IV rok, ewentualnie III itd.). 

10. W przypadku doktorantów jako dodatkowe kryterium bierze się pod 
uwagę ilość punktów uzyskanych na przestrzeni studiów za działalność 
naukową, obliczanych jak do oceny działalności statutowej przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

11. Dziekan wydziału na wniosku absolwenta ubiegającego się o umorzenie 
kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej potwierdza fakt ukończenia 
przez niego studiów w grupie najlepszych absolwentów Uczelni. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 


