
ZARZĄDZENIE nr 30/2013 

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA 

W WARSZAWIE 

z dnia 20.12.2013 r. 

 

w sprawie sposobu wyłaniania 5 % najlepszych absolwentów 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie w danym roku akademickim 

 

Działając na podstawie §20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

oraz § 17 ust. 4 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. Nr 87 poz. 560 ze zm.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. W celu wyłonienia 5% najlepszych w danym roku akademickim absolwentów Wyższej Szkoły 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie, na potrzeby wydania zaświadczeń uprawniających 

do umorzenia 20% kredytu studenckiego, Dziekani Wydziałów przedstawiają Rektorowi, 

najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku, imienną listę 5% najlepszych absolwentów 

kierunków prowadzonych na Wydziałach, którymi kierują. 

2. Liczba 5% najlepszych absolwentów kierunków prowadzonych na Wydziale, w danym roku 

akademickim, powinna być obliczona na podstawie liczby absolwentów danego kierunku, którzy 

ukończyli studia w danym roku akademickim, według danych zawartych w sprawozdaniu  

GUS S-10 z dnia 30 listopada każdego roku. 

3. Kryterium wyłaniania najlepszych absolwentów jest ostateczny wynik studiów 

przed wyrównaniem do pełnej oceny wpisywanej na dyplomie ukończenia studiów, obliczony 

na zasadach określonych w Regulaminie studiów WSEiZ. 

4. Liczebność grupy 5% najlepszych absolwentów kierunku ustala się dzieląc liczbę absolwentów 

z rozpatrywanej zbiorowości przez 20 i zaokrąglając uzyskany wynik do liczby całkowitej, zgodnie 

z regułami zaokrąglania liczb. 

5. Rektor na podstawie wydziałowych list najlepszych absolwentów w danym roku akademickim, 

ustala listę rankingową osób, które mogą otrzymać zaświadczenie uprawniające do ubiegania się 

o umorzenie 20% pobranego kredytu studenckiego.  

6. Na podstawie ustalonej przez Rektora listy rankingowej, Dziekani Wydziałów wydają 

upoważnionym absolwentom zaświadczenia dla banku, potwierdzające możliwość ubiegania się 

o umorzenie 20% kredytu studenckiego. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2013 r. 

  

 Rektor WSEiZ 

     

 doc. dr Monika Madej 


