Zarządzenie nr 180
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie
wyłaniania 1%, 5%, 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do celów umarzania pożyczek i kredytów
studenckich.
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (tekst jednolity Dz. U z 2017 r.
poz. 357) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania
pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905), w porozumieniu z Uczelnianą
Radą Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego i Uczelnianą Radą Samorządu
Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, zarządzam co następuje:
§1
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) absolwent – absolwent studiów wyższych, który złożył w poprzednim roku
akademickim egzamin dyplomowy z wynikiem co najmniej dostatecznym lub
absolwent studiów doktoranckich, który uzyskał w poprzednim roku akademickim
stopień doktora;
2) rok akademicki – rok rozpoczynający się nie później niż 1 października danego roku
kalendarzowego i trwający nie dłużej niż do 30 września następnego roku
kalendarzowego;
3) studia wyższe – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia
magisterskie;
4) studia doktoranckie – studia trzeciego stopnia;
5) USOS – system informatyczny „Uniwersytecki System Obsługi Studiów”;
6) kredytobiorca – osoba korzystająca z pożyczki lub kredytu studenckiego.

§2
1. Kredytobiorca, który w poprzednim roku akademickim ukończył studia wyższe albo
studia doktoranckie w grupie 10% najlepszych absolwentów może ubiegać się
o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej w wysokości:
1) 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia
doktoranckie w grupie do 1% najlepszych absolwentów;
2) 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia
doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów;
3) 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia
doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.
2. Przy obliczaniu liczby osób w grupach procentowych, o których mowa w ust. 1, liczbę
niecałkowitą zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.
3. Grupę 1%, 5%, 10% najlepszych absolwentów wyłania się na podstawie generowanego
z USOS rankingu wszystkich absolwentów, odrębnie dla studiów pierwszego stopnia,
studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich,
łącznie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
4. O umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej mogą ubiegać się osoby, które ukończyły
studia nie później niż 30 września na studiach kończących się w semestrze letnim lub
15 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym.
§3
1. W terminie do 15 listopada danego roku z zastrzeżeniem, że w roku 2017 termin ten
upływa w dniu 5 grudnia, dziekanaty wprowadzają do systemu USOS wszystkie dane
absolwentów studiów wyższych, będące podstawą obliczenia ostatecznego wyniku
studiów, zgodnie z § 34 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach.
2. Lista najlepszych absolwentów studiów wyższych tworzona jest na podstawie
obliczonego i zapisanego przez dziekanat w systemie USOS ostatecznego wyniku
studiów, odrębnie dla studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich.
3. Dla każdej listy, o której mowa w ust. 2, w poszczególnych grupach procentowych,
o których mowa w § 2 ust. 1, wyznaczana jest graniczna wartość ostatecznego wyniku
studiów, od której absolwent może ubiegać się o umorzenie kredytu lub pożyczki
studenckiej.
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4. Dla absolwentów z tą samą wartością ostatecznego wyniku studiów stosuje się kryterium
dodatkowe, określone w § 34 ust. 2 pkt 1 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach.
§4
1. W terminie do 15 listopada danego roku z zastrzeżeniem, że w roku 2017 termin ten
upływa w dniu 5 grudnia sekretariaty studiów doktoranckich tworzą w systemie USOS
ranking absolwentów prowadzonych studiów doktoranckich w oparciu o średnią
arytmetyczną wszystkich ocen końcowych modułów uzyskanych w ciągu całego okresu
studiów, w tym ocen niedostatecznych, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
Średnia ta nazywana jest dalej ostatecznym wynikiem studiów doktoranckich.
2. Na podstawie rankingu, o którym mowa w ust. 1, tworzona jest lista najlepszych
absolwentów studiów doktoranckich.
3. Dla listy najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w poszczególnych grupach
procentowych, o których mowa w § 2 ust. 1, wyznaczana jest graniczna wartość
ostatecznego wyniku studiów doktoranckich, od której absolwent może ubiegać się
o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej.
§5
1. Potwierdzenia uprawnień absolwenta ubiegającego się o umorzenie kredytu studenckiego
lub pożyczki studenckiej, znajdującego się w grupie 1%, 5%, 10% najlepszych
absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dokonuje w formie zaświadczenia
rektor za pośrednictwem Biura Studenckich Spraw Socjalnych w Centrum Obsługi
Studentów.
2. Kredytobiorca, który ukończył studia w roku akademickim 2015/2016 lub w latach
poprzednich, ma prawo do umorzenia pożyczki lub kredytu w 20%, jeżeli znalazł się
w grupie 5% najlepszych absolwentów Uczelni albo studiów doktoranckich w danym
roku akademickim.
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§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
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