
Zarządzenie Nr 81/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 10 sierpnia 2018 roku 

 

w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uprawnionych do składania wniosków 

o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego 

 

Na podstawie § 21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, 

spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1905) 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Przepisy niniejszego Zarządzenia mają zastosowanie przy ustalaniu uprawnień dla 

absolwentów do ubiegania się o umorzenie pożyczek lub kredytów studenckich. 

2. Do grupy osób, o których mowa w ust. 1, zaliczają się najlepsi absolwenci studiów 

pierwszego stopnia, albo drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, którzy 

ukończyli studia odpowiednio w grupie do 1%, od 1,01% do 5% oraz od 5,01% do 10% 

najlepszych absolwentów w danym roku. 

 

§ 2 

 

1. Listy rankingowe  najlepszych absolwentów, uprawnionych do składania wniosków 

o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego, sporządzają poszczególne wydziały i po 

uzyskaniu akceptacji Dziekana przekazują do Prorektora ds. Kształcenia - w terminie nie 

później niż do dnia 30 listopada każdego roku. 

2. Prorektor ds. Kształcenia, w porozumieniu z Samorządem Studentów, zatwierdza listy 

rankingowe najlepszych absolwentów w danym roku akademickim oraz ogłasza je 

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

Uczelni. 

3. Prorektor ds. Kształcenia, na wniosek absolwenta, wydaje zaświadczenie potwierdzające 

zakwalifikowanie do określonej grupy absolwentów Uniwersytetu, o których mowa w § 1 

ust. 2. 

 

§ 3 

 

1. Podstawą do ustalenia grup najlepszych absolwentów, o których mowa w § 1 ust. 2, jest 

liczba absolwentów, którzy do dnia 30 września danego roku akademickiego ukończyli 

studia, według średniej ocen uzyskanych w czasie studiów wyliczonej na podstawie 

Regulaminu Studiów. 

2. Przy obliczaniu liczby absolwentów w poszczególnych grupach, o których mowa w § 1 

ust. 2, liczbę niecałkowitą zaokrągla się w górę do liczby całkowitej. 

3. Jeżeli ostatnia osoba na liście rankingowej zaliczona do grupy najlepszych absolwentów 

ma taką samą średnią ocen jak kolejne osoby na liście, to do grupy najlepszych 

absolwentów należy zaliczyć wszystkie osoby z taką samą średnią. 

4. Z listy najlepszych absolwentów niezależnie od osiągniętych wyników w nauce wyłącza 

się studentów, którzy: 

 

1) zostali ukarani prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla 

Studentów lub otrzymali upomnienie lub naganę, 

2) powtarzali rok studiów, z wyjątkiem osób, które powtarzały rok ze względów 

zdrowotnych, 



3) zdawali egzamin komisyjny. 

 

§ 4 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 91/2005 Rektora 

Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie z dnia 19 grudnia 2005 

roku w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Akademii Medycznej 

uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki 

studenckiej. 

 

§ 5 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 W zastępstwie Rektora 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 

 Prorektor ds. Nauki 

 Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk 


