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ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 11 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich 

w celu umarzania pożyczek i kredytów studenckich 

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

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn.zm), art. 10 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r.  

o pożyczkach i kredytach studenckich (tj. Dz. U. 2017, poz. 357.) oraz §21 ust. 4 rozporządzenia 
MNiSW z dnia 25 września 2017 r. (Dz. U. 2017. 1905 ) w sprawie szczegółowych zasad, trybu 

i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek  

i kredytów studenckich zarządzam co następuje: 

§1 

1. Corocznie ustala się w AGH, w każdym roku akademickim listę absolwentów studiów 
doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych, uprawnionych do składania wniosków 

o umorzenie pożyczek i kredytów studenckich w wysokości: 

1) 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia doktoranckie w grupie do 1%,  
2) w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia doktoranckie w grupie od 1,01% 

do 5%,  
3) w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia doktoranckie w grupie od 5,01% 

do 10%  

– najlepszych absolwentów w danym roku akademickim.  

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

się w górę do liczby całkowitej.  

3. Grupa 1%, 5% oraz 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich ustalana jest 
łącznie dla formy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w drodze rankingu spośród osób 

będących absolwentami wg systemu Dziekanat XP, którzy spełnili łącznie następujące 
kryteria: 

a) terminowo ukończyli studia nie później niż 30 września roku, na który przypada ostatni 

rok programowy studiów;  
b) uzyskali w trakcie studiów w drodze przewodu doktorskiego stopień doktora w terminie 

do końca roku kalendarzowego, który jest ostatnim rokiem studiów;  
c) wykazali się dorobkiem publikacyjnym w okresie studiów, kwalifikującym ich do 10 % 

doktorantów z najwyższym dorobkiem publikacyjnym na Wydziale, na podstawie 

punktacji w Bibliotece Głównej AGH z zastrzeżeniem wynikającym z ust.4. 

4. Warunek określony w ust. 3 pkt 1, stosuje się również do doktorantów, którzy w danym roku 

ukończyli studia doktoranckie, przedłużone z przyczyn zdrowotnych nie dłużej niż o rok albo 

z powodu narodzin dziecka o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego 

określonego w odrębnych przepisach. 

5. Podstawą do ustalenia list najlepszych doktorantów, jest liczba doktorantów, którzy do 30 
września ukończyli studia doktoranckie. Liczbę absolwentów studiów doktoranckich Uczelni, 

którzy są brani pod uwagę ustala się na podstawie list doktorantów zawierających: imię  

i nazwisko datę rozpoczęcia i zakończenia studiów, dyscyplinę na studiach doktoranckich. 

6. Kierownicy Studiów Doktoranckich przekazują do Rektora listy wraz z wykazem osiągnięć 

absolwentów danego Wydziału do rankingu 10 % najlepszych absolwentów studiów 
doktoranckich spełniających kryteria określone § 1 ust. 3 w terminie do dnia 31 grudnia 

każdego roku. 

§ 2 

1. Kategorie osiągnięć naukowych brane pod uwagę przy kwalifikacji do grupy 10% najlepszych 

absolwentów studiów doktoranckich.  
1) co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych  

o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki;  
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2) znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię  
lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;  

3) autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;  

4) wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;  

5) nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.  

Rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania - określa Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 3 

1. W ramach kategorii osiągnięć naukowych wymienionych w § 2 ust. pkt. 1-5, można przyznać 

w zależności od rangi od 0 do 5 punktów za każde osiągnięcie z tej kategorii.  

2. Poszczególnym kategoriom osiągnięć z § 2 ust. 1-5 są przypisane określone wagi ustalone 

w sposób podany w załączniku pkt. 2.  

3. Liczbę punktów w danej kategorii osiągnięć stanowi iloczyn liczby punktów przyznanych za 

każde osiągnięcie i jego wagi.  

4. Uzyskana przez doktoranta liczba punktów, będąca sumą punktów uzyskanych  

w poszczególnej kategorii decyduje o pozycji na liście rankingowej.  

5. Szczegółowe zasady dotyczące ustalenia liczby punktów w zakresie kategorii określa 

Prorektor ds. Nauki w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów. 

6. Uzyskana liczba punktów przez Doktoranta stanowi podstawę kwalifikacji do rankingu 10% 

najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim w Uczelni.  

7. Na podstawie list rankingowych z poszczególnych Wydziałów, ustalany jest ostateczny 

ranking najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w odniesieniu do dziedziny nauk, z 

podziałem na grupy o których mowa w §1 ust.1. 

8. Ranking, o którym mowa w ust.7, sporządzany jest wyłącznie dla potrzeb wydania 

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

pożyczki lub kredytu studenckiego. 

9. Prorektor ds. Nauki w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów  
w terminie do 31 grudnia zatwierdza i ogłasza listę rankingową 10% najlepszych 

absolwentów studiów doktoranckich za poprzedni rok akademicki z podaniem nr albumu. 

10. Na wniosek absolwenta, który ukończył studia doktoranckie w grupie określonej w §1 ust.1 
najlepszych absolwentów, Zespół Obsługi Studiów Doktoranckich sporządza zaświadczenie, 

które uprawnia absolwenta – kredytobiorcę do wystąpienia do banku o umorzenie pożyczki 

albo kredytu studenckiego. Zaświadczenie podpisuje Prorektor ds. Nauki. 

11. Rejestr zaświadczeń prowadzi Zespół Obsługi Studiów Doktoranckich. 

§ 5 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Traci moc Zarządzenie Nr 14/2014 Rektora AGH z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia Zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich  

w danym roku akademickim.  

 

R E K T O R 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


