Zarządzenie nr 76/2010
z dnia 15 września 2010 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie sposobu
wyłaniania najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego do celów umarzania pożyczek
i kredytów studenckich.
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i § 17 ust. 4 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.
z 2010 r. Nr 87, poz. 560), w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego
zarządza się, co następuje:
§1
1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o wydziałach rozumie się przez to również
jednostki niebędące wydziałami, o których mowa w ust. 2.
2. Wszelkie kompetencje dziekana wynikające z niniejszego zarządzenia wykonują
odpowiednio Dyrektorzy: Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych, Szkoły
Zarządzania, Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych,
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych.

§2
1. Grupę 5% najlepszych absolwentów wyłania się łącznie dla studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych, odrębnie dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
2. Grupę 5% najlepszych absolwentów Uczelni stanowi suma 5% najlepszych absolwentów
każdego wydziału.
3. W celu wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia,
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na poszczególnych wydziałach
spośród wszystkich studentów kończących studia w danym roku akademickim, ustanawia
się następujące kryteria:
a) zasadnicze,
b) pomocnicze,
c) dodatkowe.
§3
1. W grupie 5% najlepszych absolwentów mogą znaleźć się wyłącznie osoby, które
ukończyły studia nie później niż 30 września roku, na który przypada koniec ostatniego
roku studiów.

2. Liczbę osób, które powinny znaleźć się w grupie 5% najlepszych absolwentów, zaokrągla
się do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania liczb.
§4
1.

Kryterium zasadnicze stanowi ostateczny wynik studiów obliczony zgodnie
z odpowiednimi przepisami Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim. W chwili
wprowadzenia niniejszego zarządzenia stosuje się przepis § 35 ust. 2 Regulaminu.

2.

W przypadku, gdy przy zastosowaniu kryterium zasadniczego określonego w ust. 1
ostateczny wynik studiów uzyska więcej niż 5% absolwentów, stosuje się kryterium
pomocnicze.
§5

1.

Kryterium pomocnicze stosuje się do osób z najniższym uprawniającym wynikiem
w grupie 5% najlepszych absolwentów, w celu wyłonienia z tej grupy osób, które
w czasie całego okresu studiów zaliczyły większą liczbę lat studiów, ze średnią ocen
powyżej 4,00.

2.

Średnią ocen, o której mowa w ust. 1 oblicza się zgodnie z odpowiednimi przepisami
Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim. W chwili wprowadzenia niniejszego
zarządzenia stosuje się przepis § 35 ust. 2 lit. a) Regulaminu.

3.

Wpis „zaliczenie” nie jest uznawany za ocenę i nie przypisuje mu się żadnej wartości
liczbowej. Średnią ocen oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania liczb.

§6
1.

W przypadkach szczególnych, gdyby po zastosowaniu kryteriów zasadniczego
i pomocniczego liczba studentów nadal przekraczała 5% dziekan stosuje wobec osób,
o których mowa w § 5 ust. 1 kryterium dodatkowe.

2.

Kryterium dodatkowe, mogą stanowić: osiągnięcia studenta w pracach badawczych
prowadzonych na Uczelni, czynny udział w konferencjach naukowych, publikacje,
osiągnięcia artystyczne, sportowe, aktywność w kołach naukowych, organach samorządu
studenckiego lub inne działania na rzecz Uczelni.

3.

Ustalając kryterium dodatkowe dziekan może zasięgnąć opinii Wydziałowej Rady
Samorządu Studenckiego.
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§7
1.

Dziekan sporządza imienną listę 5% najlepszych absolwentów danego wydziału po
zakończeniu roku akademickiego, jednak nie wcześniej niż 1 października i nie później
niż 31 października.

2.

Absolwent, który znalazł się na liście 5% najlepszych absolwentów Uczelni i korzystał
z kredytu lub pożyczki studenckiej, może się ubiegać o umorzenie 20% kredytu lub
pożyczki studenckiej, na zasadach określonych w ustawie lub rozporządzeniu. Listę,
o której mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie do celów wydania zaświadczenia dla
banku i nie ogłasza się jej publicznie. Listę udostępnia się do wglądu absolwentom, którzy
korzystali z kredytu lub pożyczki studenckiej.

3.

Kopię listy 5% najlepszych absolwentów danego wydziału w danym roku akademickim
dziekan niezwłocznie po jej sporządzeniu przekazuje kierownikowi działu zajmującego
się pomocą materialną dla studentów.
§8

Potwierdzenia uprawnień absolwenta ubiegającego się o umorzenie 20% kredytu
studenckiego lub pożyczki studenckiej, znajdującego się w grupie 5% najlepszych
absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, dokonuje dziekan.
§9
Do wydawania zaświadczeń wynikających z niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 10
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 28 z dnia 14 lipca 1999 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego do celów
umarzania pożyczek i kredytów studenckich.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października
2010 r.

REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
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