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ZARZĄDZENIE Nr 94/2015 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 lipca 2015 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 63/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 6  czerwca  2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania grupy  

5 % najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu 
Wrocławskiego, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenia kredytu  

lub pożyczki studenckiej 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) oraz § 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 studenckich i pożyczek studenckich (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 688, 
z późniejszymi zmianami), w związku z ustawą  z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i 
kredytach studenckich (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1026, z późniejszymi 
zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W zarządzeniu Nr 63/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 
czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania grupy  5 % najlepszych 
absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy mogą ubiegać się 
o 20% umorzenia kredytu lub pożyczki studenckiej wprowadza się następujące zmiany: 
 

1/ w Regulaminie ustalania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów 
doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy mogą ubiegać się o 20% 
umorzenia kredytu lub pożyczki studenckiej, stanowiącym Załącznik Nr 1 - § 1 
otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 
 

1. Grupę 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich wyłania się 
spośród osób, które w minionym roku akademickim posiadając status 
doktoranta uzyskały kwalifikacje III stopnia, w drodze przewodu 
doktorskiego, potwierdzone dyplomem doktorskim. 

2. Przy  wyłanianiu grupy 5 % najlepszych absolwentów studiów 
doktoranckich stosuje się  następujące kryteria w poniższej kolejności: 
1) uzyskanie wyróżniającej oceny pracy doktorskiej, 
2) dorobek publikacyjny, 
3) aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych (np. 

referat, wystąpienie), udział w stażach naukowych,  
4) działania  na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych 

(otrzymane granty promotorskie, stypendia finansowane z funduszy 
krajowych lub zagranicznych, itp.), 

5) średnia ocen z całego okresu studiów doktoranckich. 
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, stanowią podstawę do sporządzenia 

przez wydziały list absolwentów studiów doktoranckich, które należy 
przekazać do Działu Nauczania w terminie do dnia 31 października 
każdego roku, w formie elektronicznej (w programie Excel) oraz 
papierowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do 
niniejszego zarządzenia.”;  

 
2/ Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia; 
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3/ Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Nauczania. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

R E K T O R  
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 94/2015 
z dnia 15 lipca 2015 r. 
 
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 63/2011 
z dnia  6 czerwca 2011 r. 

 
 
 

           ….……………………………………….. 
    pieczęć nagłówkowa Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

A 0 1 3 
       kod Uczelni 
 

 
ZAŚWIADCZENIE 

 
 
 

 Zaświadcza się, że Pan(i) ……………………………………….. PESEL ………….……………. 
                  (Imię i Nazwisko) 

 
ukończył (a) studia w grupie 5% najlepszych absolwentów studiów 
doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
i zgodnie z przepisami § 17 ust. 1 i 2 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 (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2014 r., poz. 688, z późniejszymi zmianami) oraz z zasadami wyłaniania najlepszych 

absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego – ustalonymi przez Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Doktorantów –  

 
ma prawo wystąpić do Banku z wnioskiem o umorzenie 20% kredytu/pożyczki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………                           ……………………............................ 
   miejscowość i data   Pieczęć Urzędowa                pieczęć i podpis Dziekana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr zaświadczenia   …………………….. 
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………………………………………………. 
pieczęć nagłówkowa wydziału 

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 94/2015 
z dnia 15 lipca 2015 r. 
 
Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 63/2011                  
z dnia 6 czerwca 2011 r.  

 

 

Lista absolwentów studiów doktoranckich na Wydziale …………………………….. Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

         Lp. Nazwisko Imię PESEL 
Forma studiów       
(stacjonarna/ 

niestacjonarna*) 

Wyróżniająca ocena 
pracy doktorskiej     

(tak/nie*) 

Ocena dorobku 
publikacyjnego      

(0-10 pkt.) 

Ocena  udziału 
w konferencjach 

krajowych 
i zagranicznych, 

 stażach 
naukowych 

         (0-10 pkt.) 

Ocena działań na 
rzecz pozyskiwania 

dodatkowych 
środków 

finansowych               

(0-5 pkt.) 

Wartość średniej 
ocen z całego 

okresu studiów 
doktoranckich 

         

         

         

         

         

         

         

 

* wpisać właściwe 

 

                       …………………….……………………………………… 

                        imienna pieczątka i podpis dziekana wydziału 


