
ZARZĄDZENIE NR 64 
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  

z dnia 12 grudnia 2014 r. 
 

w sprawie Regulaminu wyłaniania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,  
uprawnionych do umorzenia 20% pożyczki lub kredytu studenckiego 

 
 

Na podstawie § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania 
kredytów i pożyczek studenckich (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 688, z późn. zm.), w porozumieniu 
z Parlamentem Samorządu Studentów ZUT, zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
Wprowadza się Regulamin wyłaniania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, uprawnionych do umorzenia 
20% pożyczki lub kredytu studenckiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 
Zobowiązuje się dziekanów do zapoznania studentów z treścią Regulaminu i upublicznienia go na 
stronach internetowych wydziałów ZUT. 

§ 3. 
Uchyla się zarządzenie nr 15 Rektora ZUT z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie „Regulaminu wyłaniania 
grupy 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w Szczecinie, uprawnionych do umorzenia 20% pożyczki lub kredytu studenckiego”. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
Rektor 

 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do zarządzenia nr 64 Rektora ZUT z dnia 12 grudnia 2014 r. 

 
REGULAMIN  

WYŁANIANIA GRUPY 5% NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW STUDIÓW  WYŻSZYCH  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,  
uprawnionych do umorzenia 20% pożyczki lub kredytu studenckiego 

 
1. 1W celu ustalenia absolwentów-kredytobiorców mogących ubiegać się o umorzenie 20% pożyczki 

lub kredytu studenckiego, wyłania się grupę 5% najlepszych absolwentów ZUT spośród wszystkich 
absolwentów ZUT w danym roku akademickim, którzy nie później niż do 15 listopada złożyli 
egzamin dyplomowy. 

2. Podstawą wyłonienia 5% najlepszych absolwentów, dla celu określonego w pkt 1, jest lista 
rankingowa absolwentów wszystkich kierunków, kończących studia w danym roku akademickim, 
uporządkowana malejąco, według wynikającej z protokołu egzaminu dyplomowego średniej ocen 
uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, wyliczonej na podstawie Regulaminu studiów 
wyższych w ZUT.  

3. Jeżeli kryterium, o którym mowa w pkt 2, nie przyniesie rozstrzygnięcia, stosuje się dodatkowe 
kryterium: ocenę z egzaminu dyplomowego, wynikającą z protokołu egzaminu dyplomowego. 

4. W przypadku absolwenta, który w danym roku akademickim ukończył studia w ZUT na więcej 
niż jednym kierunku, umieszcza się go na liście 5% najlepszych absolwentów tylko raz, na miejscu 
najkorzystniejszym z uwagi na osiągnięte przez niego wyniki, o których mowa w pkt 2 i 3.  

5. Dział ds. studenckich przekazuje dziekanom listę 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych 
w danym roku akademickim, w celu wydania zainteresowanym absolwentom-kredytobiorcom 
zaświadczenia o treści według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

6. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 5, uprawnia absolwenta-kredytobiorcę do wystąpienia do 
banku o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej. 

                                                 
1 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 81 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2015 r. 



Załącznik2  
do Regulaminu wyłaniania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych ZUT, 

uprawnionych do umorzenia 20% pożyczki lub kredytu studenckiego 

 

 

 

 

.................................................. 
(pieczątka adresowa) 

 

 

ZA ŚWIADCZENIE 
 

 

Zaświadcza się, że Pan(-i)  ..............................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

 
 

………………………………………. 
(data urodzenia) 

 
………………………………………. 

(PESEL) 

 
ukończył(-a) studia w grupie 5% najlepszych absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim ……….. 

i zgodnie z przepisami § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz 
umarzania kredytów i pożyczek studenckich (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 688, z późn. zm.) 
oraz zarządzeniem nr 64 Rektora ZUT z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu wyłaniania 
grupy 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie, uprawnionych do umorzenia 20% pożyczki lub kredytu studenckiego 
(z późn. zm.), ma prawo wystąpić do Banku z wnioskiem o umorzenie 20% kredytu lub pożyczki 
studenckiej. 

 

 

 

 
Szczecin, dnia ……………………………. r.  

………………………………………. 
(pieczęć i podpis dziekana 

lub innego jednoosobowego organu uczelni)
 

 
 
 
 
 
Pouczenie: 
Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, 
spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 688, z późn. zm.), kredytobiorca składa 
wniosek o umorzenie pożyczki lub kredytu w banku udzielającym pożyczki studenckiej albo kredytu studenckiego, w terminie 30 dni 
od dnia uzyskania jego potwierdzenia, czyli od daty niniejszego zaświadczenia.  

                                                 
2 zmiana załącznika wprowadzona zarządzeniem nr 81 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2015 r. 


