
Zarządzenie Nr 48/2016 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 30 września 2016 roku 

w sprawie: sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Ciechanowie 

Na podstawie: 

-art. 66 ust.I i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 572 t.j . z późn. zm.), 

- § 17 ust.4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 201 O r. w 

sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania , spłacania oraz umarzania kredytów i 
pożyczek studenckich ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.I), 

- § 45 ust. 1 i 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

zarządza się, co następuje: 

§1 
W celu ustalenia najpóźniej do dnia 30 października grupy 5% najlepszych absolwentów PWSZ w 

Ciechanowie za każdy miniony rok akademicki uprawnionych do ubiegania się o częściowe 

umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego określa się sposób ich wyłonienia. 

§2 

1. Warunkiem podstawowym są terminowo ukończone studia w danym roku akademickim 
zgodnie z „Regulaminem studiów PWSZ w Ciechanowie. 

2.Podstawą wyłonienia 5% najlepszych absolwentów, dla celu określonego w pkt. 1, jest lista 
absolwentów kończących studia w danym roku akademickim, uporządkowana malejąco, według 
średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyliczonej na podstawie Regulaminu studiów PWSZ w 
Ciechanowie wskazanej w suplemencie do dyplomu. Wzór listy stanowi załącznik nr 1. 

3. Jeżeli powyższe kryterium nie przyniesie rozstrzygnięcia, stosuje się dodatkowe kryteńum -

ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów. 

4.W przypadku, gdy w danym roku akademickim absolwent ukończył studia na więcej niż jednym 

kierunku studiów w PWSZ w Ciechanowie, ujmuje się tego samego absolwenta na każdym z tych 

kierunków. Na liście 5% najlepszych absolwentów, absolwent ten umieszczony zostanie tylko raz, 

na miejscu najkorzystniejszym określonym według kryteriów z pkt 2 i 3. 

5.Na podstawie dostarczonych do dnia 15 października list z wydziałów uwzględniających 5% 

najlepszych absolwentów z kierunków studiów zgodnie z ust. 1, 2 i 3 DK.iSS sporządzi listę 5% 

najlepszych absolwentów Uczelni w danym roku akademickim. Następnie wykaz ten po 

zaakceptowaniu przez Prorektora zostanie przekazany dziekanom i będzie podstawą do 

wydawania zainteresowanym absolwentom odpowiedniego zaświadczenia zał. nr 2. 

6.Zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 uprawnia absolwenta - kredytobiorcę do wystąpienia 

do banku o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej. 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/2016 Rektora PWSZ w Ciechanowie 

Lista 5% absolwentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu z kierunku 
studiów ......... ...... .Iz Uczelni 

Pozycja w Nazwisko i imię Srednia ocen Ocena Uwagi 
rankingu absolwenta ze studiów uzyskana na 

dyplomie 
I 

II 
III 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 48/2016 Rektora PWSZ w Ciechanowie 

Ciechanów, dnia ......................... . 

pieczęć uczelni 

Nr .......... 

ZAŚWIADCZENIE 

Z , . d . . (') asw1a cza się, ze pan 1 ........ ................ ................................ .. .. .... .. ............. . 

imię i nazwisko 

1_1_1-1_1_1-1_1_1_1_1 
data urodzenia dd/mm/rrrr 

1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
PESEL lub seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

1_1_1-1_1_1-1_1_,_1_ -1_1_1-1_1_1-1_1_1_1_1 
data rozpoczęcia studiów dd/mm/rrrr data zakończenia studiów dd/mm/rrrr 

w roku akademickim . ...... ./ ........ jest absolwentem(tką) studiów, który(a) ukończył(a) studia w 
grupie 5% najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. 

podpis dziekana wydziału 


