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W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego przekazuję
istotne informacje na temat kredytów studenckich w roku akademickim
2021/2022.
Aktualne i szczegółowe informacje na temat systemu kredytów
studenckich dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego pod adresem:
https ://www .gov. pl/web/nauka/kredyty-studenckie.
Przypominam, że od 1 stycznia 2019 r. student może złożyć wniosek
o udzielenie kredytu w dowolnym czasie, a umowę kredytu studenckiego
zawiera się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku na zasadach
określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich. W związku
z powyższym, proszę o wydawanie przez upoważnionych Prodziekanów
zaświadczeń o odbywaniu studiów dla studentów rozpoczynających
procedurę ubiegania się o kredyt studencki.
Zaświadczenia

dla
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o zakwalifikowaniu do grona 10% najlepszych absolwentów Uczelni
w celu umorzenia części kredytu studenckiego wydawane są na wniosek
zainteresowanego za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich. Listy
rankingowe tworzone są w oparciu o załączone do niniejszego pisma
Zasady sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych
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absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz najlepszych absolwentów
studiów drugiego stopnia dla celów związanych z częściowym umarzaniem
kredytów studenckich i zgodnie z ww. rozporządzeniem zostaną ogłoszone
do 31 grudnia br.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przekazanie do Działu
Spraw

Studenckich

wykazów

najlepszych

absolwentów

Państwa

Wydziałów sporządzonych w oparciu o załączone wytyczne w terminie do
15 listopada br. Nadmieniam, że zasady sporządzania list rankingowych
nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Działu Spraw
Studenckich po adresem: http://www.dss.agh.edu.pl/kredyty- studenckie/.
Osoba kontaktowa:
Marzena Stupkiewicz-Miry
e-mail: stupkiewicz@agh.edu.pl
tel. wew.: 35 32

. dr hab. inż. Rafa/ Dańko
(3)

Załączniki:
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

Koordynat r
ml{ Materialnej

84

Sekcji śwladcz

mgr Inż. �e,'�;?iewlcz·Miry

