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ZARZĄDZENIE Nr  91/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie zasad wyłaniania 5 % najlepszych absolwentów  
Uniwersytetu Wrocławskiego w danym roku akademickim 

 
 

Na podstawie  art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, późniejszymi zmianami) oraz § 15 ust. 4 rozporządzenia 
Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów 
studenckich i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania 
odsetek należnych bankom od kredytów studenckich (Dz. U. Nr 186, poz. 1371,  
z późniejszymi zmianami), w związku z ustawą z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach  
i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108,  poz. 685, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co 
następuje: 

 
§ 1. Grupę 5 % najlepszych absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego ustalają 

Dziekani Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego dla poszczególnych kierunków studiów, 
według następującego podziału:  

1/ studia stacjonarne: 
a/ jednolite studia magisterskie, 
b/ studia pierwszego stopnia, 
c/ studia drugiego stopnia, 

2/  studia niestacjonarne, wieczorowe: 
a/ jednolite studia magisterskie, 
b/ studia pierwszego stopnia, 
c/ studia drugiego stopnia, 

3/ studia niestacjonarne, zaoczne: 
a/ jednolite studia magisterskie, 
b/ studia pierwszego stopnia, 
c/ studia drugiego stopnia. 

 
§ 2.1. Podstawowymi kryteriami wyłaniania grupy 5 % najlepszych absolwentów 

poszczególnych kierunków studiów są: 
1/ złożenie egzaminu dyplomowego w terminie do dnia 30 września 

danego roku akademickiego, 
2/ brak kar dyscyplinarnych, określonych w art. 212 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,  
poz. 1365, późniejszymi zmianami), w ciągu całego okresu studiów, 

3/ ocena końcowa za studia ustalona zgodnie z Regulaminem studiów 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. W  przypadku,  gdy  wyłoniona wg ust. 1 liczba absolwentów poszczególnych 
kierunków, jest większa niż 5 % ogólnej liczby absolwentów danego kierunku, wtedy należy 
uwzględnić dodatkowe kryteria, takie jak:  
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1/ działalność w studenckim ruchu naukowym, agendach samorządu 
studenckiego oraz organizacjach studenckich, 

2/ otrzymane w trakcie studiów dyplomy i wyróżnienia, 
3/ średnią ocen na studiach równoległych. 
 

§ 3.1. Listę 5 % najlepszych absolwentów Wydziały sporządzają w formie 
elektronicznej oraz papierowej i przekazują do Działu Młodzieżowego w terminie do dnia  
31 października każdego roku. 

2. Dział Młodzieżowy, na podstawie list sporządzonych przez Wydziały 
sporządza alfabetyczną listę zbiorczą zawierającą grupę 5 % najlepszych absolwentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego, którą zatwierdza Prorektor do spraw Studenckich. 
 

§ 4.1.  Listę 5 % najlepszych absolwentów podaje się do wiadomości w terminie do 
dnia 15 listopada każdego roku poprzez wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych. 

2. Lista 5 % najlepszych absolwentów  dostępna  jest  w  Dziale Młodzieżowym. 
3. Prorektor  do  spraw  Studenckich, na  wniosek  absolwenta  wydaje 

zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów w grupie 5 % najlepszych absolwentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego w danym roku akademickim. 
 

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 63/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
2 sierpnia 1999 r. w sprawie „Zasad wyłaniania 5 % najlepszych absolwentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego”. 

  
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 


