Zarządzenie nr 77/2010
z dnia 16 września 2010 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie sposobu
wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich 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. 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.
z 2010 r. Nr 87, poz. 560), w porozumieniu z organem uchwałodawczym samorządu
doktorantów w Uniwersytecie Śląskim zarządza się, co następuje:
§1
1.

Grupę 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich wyłania się łącznie dla
studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych.

2.

Grupę 5% najlepszych absolwentów Uczelni stanowi suma 5 % najlepszych absolwentów
na poszczególnych wydziałach prowadzących studia doktoranckie.

3.

Na wydziałach na których studia doktoranckie są prowadzone odrębnie
w poszczególnych dziedzinach/dyscyplinach, grupę 5% najlepszych absolwentów
wydziału stanowi suma 5% najlepszych absolwentów poszczególnych studiów
doktoranckich.

§2
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.

§3
1.

W celu wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich
na poszczególnym wydziale, kierownik studiów doktoranckich, zwany dalej
kierownikiem, ustala w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu doktorantów
szczegółowe kryteria wraz z systemem punktacji. Kryteria te podlegają zatwierdzeniu
przez dziekana.

2.

W przypadku braku lub bezczynności wydziałowego organu samorządu doktorantów,
kierownik samodzielnie ustala kryteria, o których mowa w ust. 1
i przedstawia je do zatwierdzenia dziekanowi z równoczesną informacją o powodach
niemożności uzgodnienia z organem samorządu.

3.

Kryteria, o których mowa w ust. 1 kierownicy określają uwzględniając łącznie
następujące warunki: wyniki egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów
doktoranckich (średnia ocen wynikająca ze wszystkich lat studiów), postępy w pracy
naukowej (stan zaawansowania rozprawy doktorskiej), otwarcie przewodu doktorskiego
(zatwierdzony temat pracy doktorskiej), realizację zajęć dydaktycznych w ramach
praktyk zawodowych, pozycję na liście rankingowej sporządzonej dla potrzeb przyznania
stypendium za wyniki w nauce na poszczególnych latach studiów.

4.

Kryteria o których mowa w ust. 3 stanowią podstawę do utworzenia listy rankingowej,
służącej do wyłonienia 5% najlepszych absolwentów.

5.

Średnia ocen, o której mowa w ust. 3, jest to średnia arytmetyczna wszystkich ocen
z egzaminów i zaliczeń, o których mowa w § 7 Regulaminu studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Śląskim.

6.

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.

7.

W przypadku gdy najwyższą punktację uzyska więcej niż 5% absolwentów, stosuje się
kryterium pomocnicze. Kryterium to stosuje się do osób z najniższą uprawniającą liczbą
punktów w grupie 5% najlepszych absolwentów.

§4
Kryterium pomocnicze mogą stanowić: osiągnięcia doktoranta w pracach badawczych
szczególnie ważnych ze względu na rozwój Uczelni, współpraca międzynarodowa
w ramach pracy naukowej (granty, staże międzynarodowe), uczestnictwo w projektach
badawczych krajowych/międzynarodowych, publikacje naukowe lub inne ważne działania
na rzecz Uczelni.
§5
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 ubiegać się 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.
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3. Kopię listy 5% najlepszych absolwentów wydziału w danym roku akademickim dziekan
przekazuje niezwłocznie po jej sporządzeniu kierownikowi działu zajmującego się
pomocą materialną dla doktorantów.
§6
Potwierdzenia uprawnień doktoranta, ubiegającego się o umorzenie 20% kredytu
studenckiego lub pożyczki studenckiej, znajdującego się w grupie 5% najlepszych
absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, dokonuje dziekan.
§7
Do wydawania zaświadczeń wynikających z niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§8
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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