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§ 1 

 

Listę 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia SWSM stanowi suma 10% 

najlepszych absolwentów wszystkich kierunków SWSM, kończących studia pierwszego 

stopnia w danym roku akademickim. 

Listę 10% najlepszych absolwentów studiów drugiego SWSM stanowi suma 10% najlepszych 

absolwentów wszystkich kierunków SWSM, kończących studia drugiego stopnia w danym 

roku akademickim. 

 

§ 2 

 

Kierownik ds. studenckich i toku studiów sporządza listę 10% najlepszych absolwentów 

spośród absolwentów, którzy ukończyli studia z najwyższą średnią ocen wyliczoną z całego 

przebiegu studiów, w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie Studiów. 

 

§ 3 

 

Podstawą do ustalenia grupy 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia  

jest liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia wg stanu na 30 września za dany rok 

akademicki.  

Podstawą do ustalenia grupy 10% najlepszych absolwentów studiów drugiego stopnia  

jest liczba absolwentów studiów drugiego stopnia wg stanu na 30 września za dany rok 

akademicki. 

 

§ 4 

 

Listę 10% najlepszych absolwentów należy sporządzić do dnia 31 grudnia danego roku 

kalendarzowego uwzględniając odrębnie dla poziomów studiów: numer albumu, ostateczny 

wynik studiów (średnia ważona z poszczególnych składowych zgodnie z regulaminem 

studiów), procentowa grupa najlepszych absolwentów. 

Listę udostępnia się uwzględniając dane: poziom studiów, nr albumu, procentowa grupa 

najlepszych absolwentów 

 

§ 5 

 

Grupę 10% najlepszych absolwentów wyłania się łącznie dla studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych. 

 

§ 6 

 

Jeśli przy ustalaniu listy 10% najlepszych absolwentów na ostatniej pozycji z identyczną 

średnią ocen znajdzie się więcej niż jeden absolwent, to na listę wpisuje się wszystkich 

posiadających tę samą średnią. 
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§ 7  

 

1. Na liście o której mowa w § 4 wydziela się̨ trzy grupy absolwentów stanowiących: 

1) do 1%; 

2) od 1,01% do 5%; 

3) od 5.01% do 10% 

najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz najlepszych absolwentów 

studiów drugiego stopnia. 

 

2. W zależności od tego, w jakiej grupie znalazł się̨ absolwent Rektor, na pisemny wniosek 

zainteresowanego, wydaje zaświadczenie dla banku uprawniające do umorzenia kredytu 

studenckiego. 

 

3. Ewidencję wydanych zaświadczeń́ prowadzi dziekanat. 
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Katowice, ………………….. r. 

 

 

Zaświadczenie 
 

 

 

 
Zaświadcza się, że Pan/i …………………. urodzony/a dnia ………………………. r. 

w ………………………., ukończył/a studia w grupie ………. (do 1% / od 1,01% do 5% / od 

5,01% do 10%) najlepszych absolwentów studiów ……………………….. (pierwszego / 

drugiego) stopnia w roku akademickim …. /…. . 

Zaświadczenie wydaje się w celu postępowania o umorzenie kredytu studenckiego. 

 


