
Zasady sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów 

studiów pierwszego stopnia oraz najlepszych absolwentów studiów drugiego 

stopnia dla celów związanych z częściowym umarzaniem pożyczek  

i kredytów studenckich 

1. Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz lista rankingowa 

absolwentów studiów drugiego stopnia sporządzana jest dla celów związanych z częściowym 

umarzaniem pożyczek i kredytów studenckich najlepszym absolwentom studiów odbywanych  

w AGH. 

2. O umorzenie kredytu studenckiego mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia nie później niż 

31 października w przypadku studiów kończących się semestrem letnim lub 31 marca w przypadku 

studiów kończących się semestrem zimowym w roku, na który przypada ostatni rok programowy 

studiów.   

3. Listy rankingowe, o których mowa w pkt. 1, sporządza się na podstawie ogólnej liczby absolwentów 

studiów pierwszego stopnia oraz ogólnej liczby absolwentów studiów drugiego stopnia według stanu 

na dzień 1 listopada. 

4. Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz lista najlepszych 

absolwentów studiów drugiego stopnia sporządzana jest na podstawie średniej oceny ze studiów, 

obliczanej zgodnie z Regulaminem Studiów. Średnia ocena ze studiów podawana jest bez zaokrągleń 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Przy sporządzaniu list najlepszych absolwentów nie są brane pod uwagę osoby, które w toku studiów 

powtarzały semestr lub rok. 

6. Jeżeli przy ustalaniu liczby najlepszych absolwentów AGH, na ostatniej pozycji  

z identyczną średnią oceną ze studiów znajduje się więcej niż jeden absolwent, do grupy najlepszych 

absolwentów zalicza się wszystkie osoby z taką samą średnią ocen. 

7. Każda z list rankingowych, o których mowa w pkt. 1, zawiera następujące dane: 

1) imię i nazwisko absolwenta, 

2) numer albumu, 

3) kierunek, formę i stopień studiów, 

4) datę rozpoczęcia i zakończenia studiów, 

5) średnią ocenę ze studiów. 

8. Każda z list rankingowych, o których mowa w pkt. 1, zawiera wykaz najlepszych absolwentów  

z podziałem na następujące grupy: 

1) grupa do 1% najlepszych absolwentów, którym przysługuje prawo do złożenia wniosku  

o umorzenie pożyczki lub kredytu w części wynoszącej 50%; 

2) grupa od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów, którym przysługuje prawo do złożenia 

wniosku o umorzenie pożyczki lub kredytu w części wynoszącej 35%; 

3) grupa od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów, którym przysługuje prawo do złożenia 

wniosku o umorzenie pożyczki lub kredytu w części wynoszącej 20%.   

9. Przy obliczaniu liczby osób w grupach, o których mowa w pkt. 8, liczbę niecałkowitą zaokrągla się  

w górę do liczby całkowitej. 

10. W terminie do 15 listopada każdy Wydział przekazuje do Działu Spraw Studenckich wykaz 

najlepszych absolwentów Wydziału z podziałem na studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego 

stopnia, a także na grupy, o których mowa w pkt. 8. Wykaz najlepszych absolwentów winien 

zawierać pozostałe dane, o których mowa w pkt. 7. Na podstawie wykazów otrzymanych  

z Wydziałów, Dział Spraw Studenckich sporządza projekty list rankingowych najlepszych 

absolwentów studiów.  

11. W terminie do 31 grudnia, Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AGH 

zatwierdza i ogłasza listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz 

najlepszych absolwentów studiów drugiego stopnia AGH, w poprzednim roku akademickim.  

12. Na wniosek absolwenta ubiegającego się o częściowe umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego 

Rektor wydaje zaświadczenie potwierdzające znalezienie się absolwenta w określonej grupie 

najlepszych absolwentów studiów. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 


