
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 123/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 listopada 

2017 r. w sprawie zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu 

Wrocławskiego - wersja ujednolicona przez Dział Organizacyjny – stan na dzień 11 

grudnia 2017 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1/ zarządzeniem Nr 138/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 

2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 123/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów 

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 



 2 

ZARZĄDZENIE Nr 123/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 8 listopada 2017 r. 

 

w sprawie zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

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

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, późniejszymi zmianami) oraz § 21 ust. 4 

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 związku z ustawą  

z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2017 r. poz. 357) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Prorektor ds. studenckich, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu 

studenckiego, sporządza trzy listy rankingowe najlepszych absolwentów w danym roku 

akademickim. 

2. Listy rankingowe, o których mowa w ust. 1, sporządza się oddzielnie dla studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

ze wskazaniem absolwentów, którzy ukończyli studia w grupie: 

1/ do 1%, 

2/ od 1,01% do 5%, 

3/ od 5,01% do 10% 

- najlepszych absolwentów w danym roku akademickim. 

 

§ 2 

1. Podstawą do ustalenia grup najlepszych absolwentów, o których mowa w § 1, jest 

liczba absolwentów, którzy do 30 września danego roku akademickiego ukończyli 

studia pierwszego stopnia albo studia drugiego stopnia, albo jednolite studia 

magisterskie. 

2. Przy obliczaniu liczby osób w grupach, o których mowa w § 1, liczbę niecałkowitą 

zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.  

 

§ 3 

Jedynym kryterium stosowanym przy wyłanianiu grup najlepszych absolwentów studiów 

pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich 

w danym roku akademickim jest wynik studiów ustalony według następujących zasad: 

1/ podstawą obliczenia wyniku studiów są: 

a/ średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen 

unieważnionych) – A, 

b/ ocena pracy dyplomowej – B, 

c/ ocena egzaminu dyplomowego – C; 

2/ przy wyliczaniu ostatecznego wyniku studiów uwzględnia się końcową ocenę  

z egzaminu dyplomowego; 

3/ wynik studiów pierwszego stopnia określa wzór 3A/4+(B+C)/8; 

4/ wynik jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia określa wzór 

A/2+(B+C)/4; 

5/ średnią arytmetyczną ocen A oraz wynik studiów, o którym mowa w pkt 3 i 4, 

oblicza się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku stosując ogólne zasady 

zaokrąglania. (Odrzucenie cyfry 5, 6, 7, 8, lub 9 powoduje zwiększenie cyfry 

zachowanej o 1). 
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§ 4 

1. Listy wszystkich absolwentów, którzy złożyli egzamin dyplomowy do 30 września  

w danym roku akademickim, z podziałem na studia pierwszego stopnia, studia 

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, sporządzają poszczególne 

wydziały.  

2. Listy, o których mowa w ust. 1, sporządzane są w formie elektronicznej oraz 

papierowej i przekazywane są do Działu Spraw Studenckich, w terminie do dnia 15 

listopada każdego roku. Listy podpisuje Dziekan.  

3. Dział Spraw Studenckich, w terminie do dnia 10 października każdego roku, 

przekazuje w formie elektronicznej wzory list, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 5 

1. Listy rankingowe najlepszych absolwentów, o których mowa w § 1, ogłasza się  

w terminie do 31 grudnia każdego roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

Uczelni. Listy dostępne są też w Dziale Spraw Studenckich 

2. Listy, o których mowa w ust. 1, sporządzane są wyłącznie dla potrzeb wydania 

zaświadczenia dla banku w celu ubiegania się przez absolwenta o częściowe umorzenie 

pożyczki lub kredytu studenckiego. 

 

§ 6 

1. Prorektor ds. studenckich, na wniosek absolwenta, wydaje zaświadczenie 

potwierdzające znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych 

absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, o których mowa w § 1. 

2. Ewidencję wydanych zaświadczeń prowadzi Dział Spraw Studenckich. 

 

§ 7 

W roku 2017 termin, o którym mowa w § 4 ust. 2 ustala się na dzień 24 listopada  

2017 r., zaś termin, o którym mowa w § 4 ust. 3, ustala się na dzień 10 listopada 2017.  

 

§ 8 

Traci moc 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. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do absolwentów, 

którzy ukończyli studia począwszy od roku akademickiego 2016/2017.  

 

 

 

 

                                                                       
 

 

 


