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Zarządzenie nr 182/R/2022 Rektora WSTI 

w sprawie sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych 
absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w WSTI w Katowicach 

na potrzeby ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego 
 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów 
studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468), działając w porozumieniu z Samorządem Studencki 
WSTI, ustalam, co następuje: 
 

§ 1 
Listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w WSTI 
w danym roku akademickim, zwane dalej „listami rankingowymi”, sporządza się w celu 
wydania zaświadczenia potwierdzającego znalezienie się absolwenta, który pobierał kredyt 
studencki, w określonej grupie najlepszych absolwentów WSTI w celu ubiegania się przez 
niego o częściowe umorzenie kredytu studenckiego. 
 
  § 2 
1. Listy rankingowe sporządza się odrębnie dla absolwentów studiów licencjackich, 
inżynierskich oraz magisterskich, ale łącznie dla absolwentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych na danym poziomie studiów, z podziałem na trzy grupy: 
1) do 1%, 
2) od 1,01% do 5%, 
3) od 5,01% do 10% 
wszystkich absolwentów. 
 
2. Listy rankingowe przygotowuje, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, na podstawie 
danych zgromadzonych w systemie dziekanatowym do dnia 15 grudnia za poprzedni rok 
dziekanat uczelni. 
 
3. Podstawą do ustalenia list rankingowych w danym roku akademickim jest liczba 
absolwentów danego poziomu studiów, którzy do dnia 30 września danego roku 
akademickiego ukończyli studia zgodnie z Regulaminem studiów WSTI. 
 
4. Na listach rankingowych uwzględnia się 10% absolwentów, którzy: 
1) uzyskali najwyższą średnią ocen wyliczoną z całego toku studiów zgodnie z Regulaminem 

Studiów WSTI, 
 
 
 



 
2) uzyskali bardzo dobrą ostateczną ocenę studiów,  
3) nie powtarzali semestru w całym toku nauki, jak również nie byli skreśleni z listy 

studentów za wyniki w nauce. 
 
5. Właściwą dla danego absolwenta grupę, spośród grup określonych w ust. 1 pkt 1–3, ustala 
się na podstawie wysokości średniej ocen. 
 
6. Przy ustalaniu list rankingowych na każdej liście i w każdej grupie niecałkowitą liczbę 
zaokrągla się w górę do liczby całkowitej. 
 
7. Jeżeli przy ustalaniu list rankingowych na ostatniej pozycji na liście znajdzie się więcej niż 
jeden absolwent z tą samą średnią ocen, do danej grupy zalicza się wszystkich absolwentów 
posiadających tę średnią ocen. 
 
8. Listy rankingowe obejmują wyłącznie osoby zakwalifikowane do 10% najlepszych 
absolwentów ze wskazaniem liczby osób stanowiących 100% absolwentów. 
 

§ 3 
1. Listy rankingowe przekazuje się właściwemu organowi Samorządu Studentów WSTI 
w celu ich zaakceptowania. 
 
2. W przypadku braku odpowiedzi ze strony organu Samorządu Studentów WSTI w terminie 
pięciu dni od dnia doręczenia list rankingowych, listy te uznaje się za uzgodnione. 
 

§ 4 
Uzgodnione z Samorządem Studentów WSTI listy rankingowe zatwierdza Rektor WSTI. 
 

§ 5 
Listy rankingowe za dany rok akademicki przygotowuje dziekanat uczelni w terminie do dnia 
15 grudnia danego roku. 
 

§ 6 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
2. Poprzednie Zarządzenie dotyczące Zaświadczenia pozwalającego na częściowe umorzenie 
przez Bank kredytu lub pożyczki traci moc.  
 
 
                                                                                                       Rektor WSTI w Katowicach 

                                                                                                             dr Marian Pawełczyk 
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