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Zasady sporządzania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów 
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich na potrzeby ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego 
 

 
1. Listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów 

drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w danym roku akademickim, 
sporządza się dla celów związanych z częściowym umorzeniem kredytu studenckiego. 

2. Listy rankingowe, o których mowa w pkt. 1, sporządza się odrębnie dla studiów 
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 
ale łącznie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na danym poziomie studiów. 

3. Listy rankingowe tworzy się na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, obliczonej 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie studiów. 

4. Przy sporządzaniu list rankingowych uwzględniani są absolwenci, którzy spełnili łącznie 
następujące warunki: 

a) ukończyli studia w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów,  
nie korzystając przy tym z przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, 

b) uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą jako ostateczny wynik studiów wpisany 
na dyplomie.   

5. Każda z list rankingowych, o których mowa w pkt. 1, zawiera wykaz najlepszych 
absolwentów z podziałem na następujące grupy: 

a) grupa do 1% najlepszych absolwentów, 

b) grupa od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów, 

c) grupa od 5,01% do 10 % najlepszych absolwentów. 

6. Podstawą do wyliczenia liczby osób w grupach, o których mowa w pkt. 5 jest ogólna 
liczba absolwentów określonego poziomu studiów w danym roku akademickim. 

7. Przy obliczaniu liczby osób w grupach, o których mowa w pkt. 5, liczbę niecałkowitą 
zaokrągla się w górę do liczby całkowitej. 

8. Jeżeli przy ustalaniu poszczególnych grup, o których mowa w pkt. 5, na ostatnim 
miejscu pozostaje więcej niż jeden absolwent z taką samą średnią ocen (z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku), do grupy tej zaliczają się wszystkie te osoby.  

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

a) imię i nazwisko absolwenta, 

b) numer albumu, 

c) kierunek i formę studiów, 

d) wynik ukończenia studiów, 

e) średnią ocen z przebiegu studiów. 

10. Rektor w porozumieniu z Zarządem Rady Studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego, 
w terminie do 31 grudnia, sporządza i ogłasza listy rankingowe, o których mowa pkt. 1. 
Podając listy rankingowe do publicznej wiadomości, ogranicza się zakres danych w nich 
zawartych do: numeru albumu, średniej ocen z przebiegu studiów oraz wskazania grupy 
procentowej, o której mowa w pkt. 5. 



11. Na wniosek absolwenta ubiegającego się o częściowe umorzenie kredytu studenckiego 
Rektor wydaje zaświadczenie potwierdzające znalezienie się absolwenta w określonej 
grupie najlepszych absolwentów UJW. 

12. W przypadku absolwentów roku akademickiego 2015/2016 lub lat 
wcześniejszych, zaświadczenie wydaje się absolwentom, którzy znaleźli się w grupie 
5 % najlepszych absolwentów, wyliczonej w oparciu o przepisy dotychczasowe. 

 


