
Zarządzenie nr 81/2019 

Rektora Podhalańskiej Państwowej  

Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 
 

w sprawie zasad sporządzania list rankingowych najlepszych absolwentów 

Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

 
Na podstawie  art. 23 ust. 1 i art. 102 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468) 

zarządzam, co następuje:  

 

§1 

1. Rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, w terminie do dnia 31 grudnia 

każdego roku, sporządza i ogłasza listy rankingowe najlepszych absolwentów 

odpowiednio studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich, w poprzednim roku akademickim. 

2. Listy rankingowe najlepszych absolwentów sporządza się osobno dla absolwentów 

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich. 

§2 

1. Podstawą do ustalenia grupy 10% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim 

jest liczba wszystkich absolwentów, którzy złożyli egzamin dyplomowy w okresie od  

1 stycznia do 31 grudnia roku w którym sporządzane są listy rankingowe. 

2. Podstawą do wyłonienia grupy 10% najlepszych absolwentów jest średnia ważona ocen 

uzyskana za cały okres studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich, obliczona na zasadach określonych w Regulaminie 

studiów PPUZ w Nowym Targu. 

§3 

1. Absolwent, który znalazł się na listach rankingowych najlepszych absolwentów  

i korzystał z kredytu studenckiego może starać się o umorzenie części tego kredytu przez 

instytucję kredytującą odpowiednio:  

1) w 50% – w przypadku gdy absolwent ukończył studia w grupie do 1% najlepszych 

absolwentów; 

2) w 35% – w przypadku gdy absolwent ukończył studia w grupie od 1,01% do 5% 

najlepszych absolwentów; 

3) w 20% – w przypadku gdy absolwent ukończył studia w grupie od 5,01% do 10% 

najlepszych absolwentów. 

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

zaokrągla się w górę do liczby całkowitej. 

 

 

 



§4 

1. Listy rankingowe najlepszych absolwentów sporządzane są wyłącznie do celów 

wydawania zaświadczeń dla instytucji kredytującej. 

2. Zaświadczenie potwierdzające znalezienie się absolwenta w określonej grupie 

najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich, o których mowa w § 3 ust. 1, przygotowuje Dział 

Nauczania i Spraw Studenckich na wniosek zainteresowanego absolwenta.  

3. Dział Nauczania i Spraw Studenckich prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń,  

o których mowa w ust. 2. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                REKTOR 
 

                      ks. dr hab. Stanisław Gulak 
                   profesor  uczelni 

 

 


