ZARZĄDZENIE Nr 43/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów
Akademii Muzycznej w Krakowie
uprawnionych do składania wniosków o częściowe umorzenie kredytów studenckich
Na podstawie art. 98-103 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów
studenckich (Dz. U. 2018 r. poz. 2468) w porozumieniu z uczelnianym organem
samorządu studenckiego oraz uczelnianym organem samorządu doktoranckiego,
zarządzam, co następuje:
§1
Przepisy ogólne
1. Niniejsze zarządzenie określa zasady wyłaniania najlepszych absolwentów studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz absolwentów studiów doktoranckich Akademii
Muzycznej w Krakowie.
2. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie przy ustalaniu uprawnień absolwenta
do ubiegania się o częściowe umorzenie kredytu studenckiego, o ile taki kredyt studencki
absolwent pobierał.
§2
Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia
1. Do grupy najlepszych absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie, zalicza się
absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia studiów, którzy w poprzednim roku
akademickim otrzymali dyplom z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem lub bardzo dobry.
2. Listę najlepszych absolwentów, oddzielnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia,
sporządza się w kolejności, w której kryterium stanowi suma oceny uzyskanej na dyplomie
ukończenia studiów oraz średniej arytmetycznej z przebiegu studiów wyliczonej
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykaz najlepszych absolwentów właściwi dziekani przekazują do prorektora
ds. studentów i relacji zewnętrznych w terminie do dnia 30 listopada każdego roku.
Wzór wykazu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. Rektor, na podstawie listy, o której mowa w ust. 3, w porozumieniu z organem samorządu
studenckiego, sporządza i ogłasza listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów
pierwszego i drugiego stopnia, w poprzednim roku akademickim, w terminie do dnia
31 grudnia każdego roku.
5. Ogłoszenie list następuje poprzez wywieszenie ich na stronie internetowej uczelni według
numeru albumu studenta.
6. Jeżeli przy ustalaniu grup procentowych (do 1%, od 1,01% do 5%, od 5,01% do 10%),
najlepszych absolwentów uczelni na ostatniej pozycji z identyczną średnią ocen znajduje się
więcej niż jeden absolwent, na listę wpisuje się wszystkich absolwentów posiadających tę
samą średnią.
7. Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznych, na wniosek absolwenta ubiegającego się
o umorzenie kredytu studenckiego wydaje zaświadczenie potwierdzające znalezienie się
kredytobiorcy w grupie danej najlepszych absolwentów studiów, o której mowa w ust. 6.
8. Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznych, prowadzi ewidencję zaświadczeń,
o których mowa w ust. 7.

§3
Absolwenci studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej
1. Listę najlepszych absolwentów, sporządza się w kolejności, w której kryterium stanowi
średnia arytmetyczna z przebiegu studiów wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2. Wykaz najlepszych absolwentów dyrektor szkoły doktorskiej przekazuje do prorektora
ds. kształcenia w terminie do dnia 30 listopada każdego roku. Wzór wykazu stanowi
załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Rektor, na podstawie listy, o której mowa w ust. 2, w porozumieniu z organem samorządu
doktorantów, sporządza i ogłasza listy rankingowe najlepszych doktorantów, w poprzednim
roku akademickim, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.
4. Ogłoszenie list następuje poprzez wywieszenie ich na stronie internetowej uczelni według
numeru albumu doktoranta.
5. Jeżeli przy ustalaniu grup procentowych (do 1%, od 1,01% do 5%, od 5,01% do 10%),
najlepszych doktorantów na ostatniej pozycji z identyczną średnią ocen znajduje się więcej
niż jeden absolwent, na listę wpisuje się wszystkich absolwentów posiadających tę samą
średnią.
6. Prorektor ds. kształcenia na wniosek absolwenta ubiegającego się o umorzenie kredytu
studenckiego wydaje zaświadczenie potwierdzające znalezienie się kredytobiorcy w grupie
danej najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, o której mowa w ust. 5.
7. Prorektor ds. kształcenia prowadzi ewidencję zaświadczeń, o których mowa w ust. 6.
§4
Przepisy końcowe
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85,
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. 2018 r. poz. 2468).
2. Traci moc Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad wyłaniania
najlepszych absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie, uprawnionych do składania
wniosków o umorzenie pożyczek i kredytów studenckich.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Prawo uczelniane/Zarządzenia.

Rektor

prof. dr hab. Wojciech Widłak
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