
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 43/2014 z 12 listopada 2014 r. 

 

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu wyłaniania 5% najlepszych absolwentów uczelni dla 

studiów pierwszego oraz drugiego stopnia Politechniki Gdańskiej, którzy mogą ubiegać się 

o umorzenie 20% kredytu lub pożyczki studenckiej. 

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz §17 ust. 1 – 3 oraz 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 2014 r. poz 688, 

z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§1 Wprowadzam, uzgodniony z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej, regulamin 

wyłaniania 5% najlepszych absolwentów uczelni dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia 

Politechniki Gdańskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 20% kredytu lub pożyczki 

studenckiej. Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia. 

§2 Traci moc Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 43/2009 z 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów 

pierwszego, drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich Politechniki Gdańskiej. 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk 

prof. zw. PG 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

załącznik 

do Zarządzenia Rektora PG nr 43/2014 z 12 listopada 2014 r. 

 

 

Regulamin 

wyłaniania 5% najlepszych absolwentów uczelni dla studiów pierwszego oraz drugiego 

stopnia Politechniki Gdańskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 20% kredytu lub 

pożyczki studenckiej 

 

§1  Listę 5% najlepszych absolwentów przygotowuje kierownik podstawowej jednostki 

organizacyjnej uczelni lub powołany przez niego pełnomocnik. 

§2  Podstawą do ustalenia grupy 5% najlepszych absolwentów uczelni w danym roku 

akademickim na danym wydziale jest liczba studentów, którzy złożyli prace dyplomowe 

w terminach określonych w obowiązującym Regulaminie stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. 

§3  Grupę 5% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim wyłania się łącznie dla 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, osobno dla absolwentów studiów pierwszego 

stopnia oraz studiów drugiego stopnia. 

§4  Grupę 5% najlepszych absolwentów, o których mowa w §3 stanowią osoby z najwyższą 

średnią ważoną ocen, wyliczoną z całego okresu studiów, zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. 

§5  W przypadku studiów drugiego stopnia uwzględnia się do wyliczenia średniej ocen tylko okres 

tych studiów. 

§6  Grupę 5% najlepszych absolwentów uczelni stanowi suma 5% najlepszych absolwentów 

z każdego kierunku prowadzonego na danym wydziale. 

§7  Jeśli przy ustalaniu listy 5% najlepszych absolwentów uczelni na ostatniej pozycji z identyczną 

średnią ocen znajdzie się więcej niż jeden absolwent, to na listę wpisuje się wszystkich 

absolwentów mających tą samą średnią. 

§8  Listy 5% najlepszych absolwentów powinny być sporządzone przez każdy wydział do dnia 15 

stycznia kolejnego roku akademickiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu 

i przekazane prorektorowi właściwemu ds. kształcenia za pośrednictwem Działu Kształcenia 

i Programów Studiów. Na listach należy zaznaczyć absolwentów, którzy pobierali 

zaświadczenie do kredytu lub pożyczki studenckiej. 

§ 9 Wydziały otrzymują imienne listy 5% najlepszych absolwentów uczelni zatwierdzone przez 

prorektora właściwego ds. kształcenia do dnia 31 stycznia kolejnego roku akademickiego.  

§10 Ogłoszenie list następuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej wydziału według 

numeru albumu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

§11  

1. Absolwent, który znalazł się na liście rankingowej 5% najlepszych absolwentów uczelni 

i korzystał z kredytu lub pożyczki studenckiej może starać się o umorzenie 20% tegoż 

kredytu lub pożyczki w banku, z którym podpisał umowę w sprawie korzystania ze 

środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.  

2. Listę, o której mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie do celów wydania zaświadczenia 

dla banku. 

§12 Do wydawania zaświadczeń wynikających z niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

załącznik 

do Regulaminu wyłaniania 5% najlepszych absolwentów uczelni dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia Politechniki Gdańskiej, którzy mogą 

ubiegać się o umorzenie 20% kredytu lub pożyczki studenckiej 
 

 

Lista 5% najlepszych absolwentów dla studiów pierwszego stopnia / drugiego stopnia* w roku akademickim …/…  
Wydział …………………………………………….. 

L.p. Nazwisko Imię 
Numer 
albumu 

Kierunek 
Średnia 
ocen ze 
studiów 

Forma 
studiów 

Data 
egzaminu 

dyplomowego 

Zaświadczenie 
do kredytu lub 
pożyczki [T/N] 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

…         

*niepotrzebne skreślić 
 


