
ZA R ZĄ D ZE N I E  N r 1 1 7 / 2 0 2 0  

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

 
w sprawie wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu wyłaniania grupy 

najlepszych absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich Politechniki 

Rzeszowskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2  w zw. z art. 102 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca  

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz 

§ 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. poz. 2468) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

Wprowadzam na Politechnice Rzeszowskiej Regulamin wyłaniania grupy najlepszych  

absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich Politechniki Rzeszowskiej, 

którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego, stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam prorektorowi ds. studenckich. 

 

§ 3 

1. Traci moc zarządzenie nr 72/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 

grupy najlepszych absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich Politechniki 

Rzeszowskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie pożyczki studenckiej lub kredytu 

studenckiego 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Rektor PRz: dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 



         

 

 

 

Regulamin 

wyłaniania grupy najlepszych absolwentów  

studiów wyższych i studiów doktoranckich 

Politechniki Rzeszowskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie  

kredytu studenckiego  
 

 

§ 1 

1. Regulamin określa sposób wyłaniania grupy najlepszych absolwentów studiów wyższych 

i studiów doktoranckich Politechniki Rzeszowskiej, zwanych dalej „absolwentami”, 

uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego. 

2. Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję 

kredytującą:  

1) w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia 

doktoranckie w grupie do 1%;  

2) w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia 

doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%;  

3) w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia 

doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%  

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo 

jednolitych magisterskich albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim. 

3. Grupę najlepszych absolwentów, o której mowa w ust. 2 ustala się corocznie, po 

zakończeniu danego roku akademickiego. 

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

zaokrągla się w górę do liczby całkowitej. 

5. Klasyfikacji kredytobiorcy do grupy, o której mowa w ust. 2 dokonuje się na podstawie 

właściwej dla kredytobiorcy grupy najlepszych absolwentów określonej w § 2. 

 

§ 2 

1. Grupę najlepszych absolwentów wydziału ustala dziekan na podstawie listy absolwentów 

wydziału w poprzednim roku akademickim. 

2. Podstawą do ustalenia grupy najlepszych absolwentów danego wydziału, o której mowa  

w § 1 ust. 2 jest liczba absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich według 

stanu w dniu 30 października danego roku.  Liczbę absolwentów wydziały przekazują 

prorektorowi ds. studenckich. 

3. Grupę najlepszych absolwentów wydziału w danym roku akademickim ustala się łącznie 

dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, oddzielnie dla absolwentów studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i studiów trzeciego stopnia. 

4. Przy ustalaniu liczby absolwentów na danej liście odpowiadającej danej grupie, liczby 

niecałkowite zaokrągla się zgodnie z regułami matematycznymi. 

5. Grupę najlepszych absolwentów studiów wyższych, o których mowa w ust. 3 stanowią 

studenci, którzy: 

1) uzyskali najwyższą średnią ocen z toku studiów wyznaczoną jako średnia ważona, 

ustaloną według zasad obowiązujących przy ustalaniu ostatecznego wyniku studiów, 

określonych w Regulaminie studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej;  

Załącznik do zarządzenia nr 117/2020 

Rektora PRz z dnia 24 listopada 2020 r.  



2) ukończyli studia w regulaminowym terminie; 

3) w trakcie studiów nie powtarzali roku/semestru studiów; 

4) w danym roku akademickim byli studentami ostatniego roku studiów; 

5) złożyli egzamin dyplomowy w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów 

wyższych Politechniki Rzeszowskiej, nie później niż do dnia 30 września danego roku 

akademickiego. 

6. Grupę najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 3 stanowią 

doktoranci, którzy: 

1) uzyskali najwyższą średnią ocen z toku studiów wyznaczoną jako średnia ważona, 

ustaloną według zasad określonych w Regulaminie studiów doktoranckich na 

Politechnice Rzeszowskiej; 

2) ukończyli studia doktoranckie w regulaminowym terminie; 

3) w trakcie studiów nie powtarzali roku studiów lub modułu zajęć; 

4) w danym roku akademickim byli doktorantami ostatniego roku studiów; 

5) złożyli rozprawę doktorską. 

7. O kolejności na danej liście najlepszych absolwentów wydziału decyduje średnia ocen,  

o której mowa w ust. 5 pkt 1 – w przypadku studentów i w ust. 6 pkt 1 – w przypadku 

doktorantów. Listy są uporządkowane od najwyższej do najniższej średniej ocen. 

8. Jeśli przy ustalaniu grupy najlepszych absolwentów wydziału na danej liście na ostatniej 

pozycji z identyczną średnią ocen, o której mowa w ust. 5 pkt 1 oraz w ust. 6 pkt 1 znajdzie 

się więcej niż jeden absolwent, to kryterium dodatkowym do wyłonienia najlepszych 

absolwentów jest: 

1) w przypadku studentów − średnia ocen z oceny końcowej z pracy dyplomowej i oceny  

z egzaminu dyplomowego, 

2) w przypadku doktorantów − data złożenia rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną 

opinią promotora. 

9. Jeśli po zastosowaniu kryteriów wskazanych w ust. 5 i 6 oraz dodatkowych kryteriów 

wskazanych w ust. 8, w dalszym ciągu na ostatniej pozycji w danej grupie najlepszych 

absolwentów znajdzie się więcej niż jeden absolwent, do danej grupy najlepszych 

absolwentów wpisuje się  wszystkich absolwentów z ostatniej pozycji. 

 

§ 3 

1. Listy najlepszych absolwentów wydziału, o których mowa w § 2 ust. 3 sporządza wydział 

i przekazuje prorektorowi właściwemu do spraw studenckich w terminie do 12 grudnia 

danego roku kalendarzowego, według wzorów określonych w załącznikach do niniejszego 

Regulaminu: 

1) w załączniku numer 1 należy wykazać najlepszych absolwentów wydziału, którzy 

ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%;  

2) w załączniku numer 2 należy wykazać najlepszych absolwentów wydziału, którzy 

ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%;  

3) w załączniku numer 3 należy wykazać najlepszych absolwentów wydziału, którzy 

ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 1%.  

2. Prorektor do spraw studenckich, w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem 

doktorantów, w terminie do dnia 31 grudnia, sporządza i ogłasza listy rankingowe 

najlepszych absolwentów odpowiednio studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 



stopnia, jednolitych magisterskich  lub studiów doktoranckich, w poprzednim roku 

akademickim. 

3. Zatwierdzone przez prorektora do spraw studenckich imienne listy rankingowe najlepszych 

absolwentów wydziału, wydziały otrzymują w terminie do dnia 15 stycznia. 

4. Ogłoszenie list najlepszych absolwentów wydziału następuje poprzez wywieszenie list na 

stronie wydziału według numeru albumu studenta i doktoranta. 

5. Listy imienne, o których mowa w ust. 2 służą tylko do celów weryfikacji i wydania 

zaświadczenia do banku w celu umorzenia kredytu studenckiego absolwentom, którzy 

w okresie studiów wyższych lub studiów doktoranckich korzystali z kredytu studenckiego 

i znaleźli się w odpowiedniej grupie najlepszych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.  

 

§ 4 

1. Zaświadczenie o zakwalifikowaniu danego absolwenta do odpowiedniej grupy najlepszych 

absolwentów sporządza na wniosek zainteresowanego właściwy wydział, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Zaświadczenie jest generowane 

przez właściwy wydział w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS),  

a następnie przesyłane do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów do podpisu rektora.  

2. Ewidencję wydanych zaświadczeń prowadzi dziekanat właściwego wydziału. 

3. Zaświadczenie podpisane przez rektora otrzymuje wnioskodawca. 

 

§ 5 

Umorzenia kredytu studenckiego dokonuje właściwy bank, na wniosek zainteresowanego, na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

 

 

 

          REKTOR 

 

 

              prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 

 

 

 

Samorząd Doktorantów  

Politechniki Rzeszowskiej  

 

 

 

Samorząd Studencki  

Politechniki Rzeszowskiej 

 

 

 

 

  

 

Rzeszów, dnia ….. listopada 2020 r.



Załącznik nr 1 do Regulaminu wyłaniania grupy najlepszych  

absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich Politechniki  

Rzeszowskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie  

kredytu studenckiego  

(zarządzenie nr 117/2020 Rektora PRz z dnia 24 listopada 2020 r.) 

 

Lista najlepszych absolwentów studiów  

pierwszego stopnia/drugiego stopnia/trzeciego stopnia*), 

ukończonych w grupie do 1%  

Wydziału …………………………………. 

w roku akademickim 20…./20… opracowana zgodnie  

z Regulaminem wyłaniania grupy najlepszych absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich 

Politechniki Rzeszowskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie  

 kredytu studenckiego w 50% 

 

Lp. Nazwisko i imię 

Numer  

albumu  

studenta/ 

doktoranta 

Kierunek  

studiów/  

Dyscyplina 

naukowa 

Forma studiów 

Średnia ocen 

z toku studiów 

 

Średnia ocen: 

oceny końcowej  

z pracy  

dyplomowej  

i oceny z 

egzaminu 

dyplomowego**) 

Data złożenia 

rozprawy  

doktorskiej wraz 

z pozytywną  

opinią  

promotora***) 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

 

 

Rzeszów, dnia …………….        …………………………………………… 

             Pieczęć imienna i podpis dziekana 

 

 

             Z a t w i e r d z a m  

 

Rzeszów, dnia …………….        …………………………………….. 

             Pieczęć imienna i podpis prorektora 

właściwego do spraw studenckich 
*) niepotrzebne skreślić 
**) podać w  przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 1 Regulaminu 
***) podać w  przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 2 Regulaminu 



Załącznik nr 2 do Regulaminu wyłaniania grupy najlepszych  

absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich Politechniki  

Rzeszowskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie  

kredytu studenckiego  

(zarządzenie 117/2020 Rektora PRz z dnia 24 listopada 2020 r.) 

 

Lista najlepszych absolwentów studiów  

pierwszego stopnia/drugiego stopnia/trzeciego stopnia*), 

ukończonych w grupie od 1,01% do 5% 

Wydziału …………………………………. 

w roku akademickim 20…./20… opracowana zgodnie  

z Regulaminem wyłaniania grupy najlepszych absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich 

Politechniki Rzeszowskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie  

 kredytu studenckiego w 35% 

 

Lp. Nazwisko i imię 

Numer  

albumu  

studenta/ 

doktoranta 

Kierunek  

studiów/  

Dyscyplina 

naukowa 

Forma studiów 

Średnia ocen 

z toku studiów 

 

Średnia ocen: 

oceny końcowej  

z pracy  

dyplomowej  

i oceny z 

egzaminu 

dyplomowego**) 

Data złożenia 

rozprawy  

doktorskiej wraz 

z pozytywną  

opinią  

promotora***) 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

 

 

Rzeszów, dnia …………….        …………………………………………… 

             Pieczęć imienna i podpis dziekana 

 

 

             Z a t w i e r d z a m  

 

Rzeszów, dnia …………….        …………………………………….. 

             Pieczęć imienna i podpis prorektora 

właściwego do spraw studenckich 
*) niepotrzebne skreślić 
**) podać w  przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 1 Regulaminu 
***) podać w  przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 2 Regulaminu 



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyłaniania grupy najlepszych  

absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich Politechniki  

Rzeszowskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie  

kredytu studenckiego  

(zarządzenie 117/2020 Rektora PRz z dnia 24 listopada 2020 r.) 

 

Lista najlepszych absolwentów studiów  

pierwszego stopnia/drugiego stopnia/trzeciego stopnia*), 

ukończonych w grupie od 5,01% do 10% 

Wydziału …………………………………. 

w roku akademickim 20…./20… opracowana zgodnie  

z Regulaminem wyłaniania grupy najlepszych absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich 

Politechniki Rzeszowskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie  

 kredytu studenckiego w 20% 

 

Lp. Nazwisko i imię 

Numer  

albumu  

studenta/ 

doktoranta 

Kierunek  

studiów/  

Dyscyplina 

naukowa 

Forma studiów 

Średnia ocen 

z toku studiów 

 

Średnia ocen: 

oceny końcowej  

z pracy  

dyplomowej  

i oceny z 

egzaminu 

dyplomowego**) 

Data złożenia 

rozprawy  

doktorskiej wraz 

z pozytywną  

opinią  

promotora***) 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

 

Rzeszów, dnia …………….        …………………………………………… 

             Pieczęć imienna i podpis dziekana 

 

             Z a t w i e r d z a m  

 

Rzeszów, dnia …………….        …………………………………….. 

             Pieczęć imienna i podpis prorektora 

właściwego do spraw studenckich 
*) niepotrzebne skreślić 
**) podać w  przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 1 Regulaminu 
***) podać w  przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 2 Regulaminu 



 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu wyłaniania grupy najlepszych  

absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich Politechniki  

Rzeszowskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie  

kredytu studenckiego  

(zarządzenie 117/2020 Rektora PRz z dnia 24 listopada 2020 r.) 
 

                                                                                                                                   Rzeszów, dnia ………………………. r.  

 

        pieczęć uczelni  

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  

al. Powstańców Warszawy 12 

35-959 Rzeszów 

tel. 17 865 51 00 

ZAŚWIADCZENIE 

Zaświadcza się, że: 

Pan/i …………………………………… 

data i miejsce urodzenia ………………………, ……………………….. PESEL ……………………… w roku akademickim ……….…… 

ukończył studia w grupie ………… % najlepszych absolwentów studiów ………………… stopnia i ma prawo do umorzenia …...% 

kwoty pożyczki lub kredytu wypłaconego w okresie tych studiów – pozostałej do spłaty na dzień złożenia przez kredytobiorcę 

wniosku do banku. 

 

Rzeszów, dnia ………………. 

 

miejsce, dzień, miesiąc, rok      Podpis Rektora  

 

 

 

Numer rejestru:     

Pouczenie: 

Zgodnie z § 13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów 

studenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2468), na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję 

kredytującą: 

1) w 50% - w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%, 

2) w 35% - w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%, 

3) w 20% - w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10% 

- najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo 

szkół doktorskich, w danym roku akademickim. 


