
 

 
Zarządzenie nr 116/2020  
z dnia 5 listopada 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

w sprawie zasad przyznawania nagrody Rektora dla najlepszych absolwentów 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zasad sporządzania i ogłaszania list 

rankingowych 10% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie kredytu studenckiego 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 102 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 50 ust. 4 Regulaminu studiów 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (uchwała nr 374/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), w związku z § 13 rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 

2468) oraz na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 

2019 r., ze zm., zarządzam, co następuje: 

 

I. Przepisy ogólne 
 

§ 1 
Ustala się zasady: 

1) przyznawania jednorazowej nagrody pieniężnej Rektora dla najlepszych absolwentów 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w danym roku akademickim; 

2) sporządzania i ogłaszania list rankingowych 10% najlepszych absolwentów Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w danym roku akademickim, uprawnionych do wystąpienia 

z wnioskiem o umorzenie kredytu studenckiego przez instytucję kredytującą. 
 

§ 2 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 

1) Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi; 

2) Rektor – Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 

3) ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 

r. poz. 85 ze zm.); 

4) Regulamin – Regulamin studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi; 

5) nagroda – jednorazową nagrodę pieniężną Rektora dla najlepszych absolwentów 

Uniwersytetu w danym roku akademickim; 

6) lista absolwentów – listę absolwentów uprawnionych do otrzymania jednorazowej nagrody 

pieniężnej;  

7) lista rankingowa – listę 10% najlepszych absolwentów danego poziomu studiów 

prowadzonych w Uniwersytecie w danym roku akademickim uprawnionych do wystąpienia 

z wnioskiem o częściowe umorzenie kredytu studenckiego przez instytucję kredytującą; 

8) pracownik – właściwego pracownika dziekanatu obsługującego dany kierunek studiów; 

9) absolwent – absolwenta studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie w języku polskim, 

posiadającego obywatelstwo polskie. 

§ 3 
1. Listy absolwentów uprawnionych do otrzymania nagrody oraz listy rankingowe sporządzane 

są odrębnie. 



 
2. Na listach rankingowych mogą znaleźć się absolwenci uprawnieni do otrzymania nagrody oraz 

absolwenci niespełniający warunku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2. 

 

II. Zasady przyznawania jednorazowej nagrody pieniężnej Rektora 
 

§ 4 
1. Nagrodę może otrzymać nie więcej niż 10% absolwentów wszystkich kierunków i form 

studiów prowadzonych na poszczególnych poziomach kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nagrodę może otrzymać absolwent, który spełnił łącznie następujące warunki: 

1) ukończył studia w terminie określonym w Regulaminie; 

2) uzyskał ostateczny wynik studiów nie niższy niż 4,50 (ponad dobry); 

3) nie powtarzał semestru/roku studiów w toku studiów. 

3. Wysokość nagrody w danym roku akademickim ustala Rektor. 

 

§ 5 
1. Listy absolwentów rekomendowanych do przyznania nagrody dla poszczególnych kierunków 

studiów przygotowuje pracownik zgodnie z formularzem, którego wzór określa załącznik nr 1 

do zarządzenia. 

2. Listy, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie ostatecznego wyniku studiów, 

obliczonego zgodnie z Regulaminem studiów, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 

3. Pracownik przekazuje listy, o których mowa w ust. 1, w formie elektronicznej oraz papierowej 

do Działu Rekrutacji i Kształcenia w następujących terminach: 

1) dla kierunku farmacja – do dnia 15 kwietnia, 

2) dla pozostałych kierunków – do dnia 30 listopada. 

4. Listy przekazane przez pracowników weryfikowane są w Dziale Rekrutacji i Kształcenia. 

 

§ 6 
1. Na podstawie list absolwentów rekomendowanych do przyznania nagrody, w Dziale 

Rekrutacji i Kształcenia sporządzane są listy absolwentów uprawnionych do otrzymania 

nagrody (tzw. listy wypłat), przygotowane odrębnie dla każdego wydziału oraz poziomu 

studiów, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia. 

2. Listy wypłat zatwierdzone przez Rektora przekazywane są przez Dział Rekrutacji 

i Kształcenia do Działu Finansowego oraz dziekanatów 

 

III. Zasady sporządzania i ogłaszania list rankingowych 
 

§ 7 
Listy rankingowe obejmują 10% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim, odrębnie 

dla każdego poziomu studiów. 

 

§ 8 
1. Listy rankingowe sporządza się na podstawie ogólnej liczby absolwentów, którzy ukończyli 

studia w terminie określonym w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na listach rankingowych nie mogą znaleźć się absolwenci, którzy w toku studiów powtarzali 

semestr lub rok. 

3. Listy rankingowe ustala się na podstawie ostatecznego wyniku studiów, obliczonego zgodnie 

z Regulaminem studiów. 

 

§ 9 
1. Listy rankingowe absolwentów rekomendowanych do umorzenia kredytu studenckiego dla 

poszczególnych kierunków studiów przygotowuje pracownik zgodnie z formularzem, którego 

wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 



 
2. Pracownik przekazuje listy, o których mowa w ust. 1, w formie elektronicznej oraz papierowej 

do Działu Rekrutacji i Kształcenia w terminach: 

1) dla kierunku farmacja – do dnia 15 kwietnia 

2) dla pozostałych kierunków – do 30 listopada. 

3. Listy przekazane przez pracowników weryfikowane są w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, 

a następnie przekazywane Rektorowi. 

 

§ 10 
1. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, do dnia 31 grudnia każdego roku 

kalendarzowego sporządza listy rankingowe, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 

nr 4 do zarządzenia, odrębnie dla każdego poziomu studiów. 

2. Listy rankingowe są przedstawiane w podziale na trzy grupy: 

1) absolwenci, którzy ukończyli studia w grupie 1% najlepszych absolwentów; 

2) absolwenci, którzy ukończyli studia w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów; 

3) absolwenci, którzy ukończyli studia w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów. 

3. Przy obliczaniu liczby osób w grupach, o których mowa w ust. 1, liczbę niecałkowitą zaokrągla 

się w górę do liczby całkowitej. 

4. Listy, o których mowa w ust. 1, ogłaszane są w formie komunikatu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Uniwersytetu. 

 

§ 11 
1. Absolwentom znajdującym się na listach rankingowych wydawane są zaświadczenia 

uprawniające do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie kredytu studenckiego. 

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, podpisuje Rektor lub osoba upoważniona. 

Zaświadczenia wydawane są we właściwym dziekanacie. 

3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. 

 

§ 12 
Traci moc zarządzenie nr 3/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie zasad przyznawania nagrody Rektora dla najlepszych absolwentów 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zasad sporządzania i ogłaszania list rankingowych 10% 

najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uprawnionych do wystąpienia z 

wnioskiem o umorzenie kredytu studenckiego 

 

§ 13 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

 
Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- Intranet/BIP  



 
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 116/2020 

z dnia 5 listopada 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Łódź, dnia ……………….. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

Wydział ………………………. 

Rektor 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

LISTA ABSOLWENTÓW REKOMENDOWANYCH DO PRZYZNANIA NAGRODY 
REKTORA DLA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU 
MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM ………/……… 

 
Łączna liczba absolwentów, którzy ukończyli studia w roku akademickim ………………….. 

– wynosi , w tym absolwentów: 

• studiów pierwszego stopnia – ….... 

• studiów drugiego stopnia – ……. 

• jednolitych studiów magisterskich – ……… . 

 

Absolwenci rekomendowani do przyznania nagrody Rektora dla najlepszych absolwentów 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim …………………. (nie więcej niż 10% 

liczby absolwentów dla poszczególnych poziomów studiów): 

 
 

 
Lp. 

Nazwisko i imię Kierunek 
studiów 

 
Forma studiów 

Data 
ukończenia 
studiów 

Ostateczny 
wynik 
studiów 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA: 
1      

2      

…      

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA: 
1      

2      

…      

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE: 
1      

2      

…      

 

………………………………………………. 
(podpis osoby sporządzającej listę rankingową) 

 

……………………………………………….…………….. 
(podpis prodziekana wydziału/oddziału właściwego do spraw studenckich) 



 
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 116/2020 

z dnia 5 listopada 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

 

Łódź, dnia …………………… 

 
   Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

 
LISTA WYPŁAT NAGRÓD REKTORA DLA ABSOLWENTÓW  

WYDZIAŁU ….1 

 
ABSOLWENCI STUDIÓW …………2 UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA NAGRODY REKTORA DLA 

NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW W ROKU AKADEMICKIM ……………/………………  

 
 

Lp. Nazwisko i 
imię 

Ostateczny 
wynik 

studiów 

Kierunek 
studiów Wydział Kwota 

brutto 

 

Podatek Kwota 
netto 

 

Pokwitowanie 

1.         

2.         

…         

Łączna kwota:    X  X 

Łączna kwota słownie:    

 

 

 

……………………………………………….. 
(podpis osoby sporządzającej listę rankingową) 

 

 

Akceptacja Rektora: 

 
…………………………………………….…… 

(pieczęć i podpis Rektora) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 Wpisać właściwe: Lekarskiego, Farmaceutycznego, Nauk o Zdrowiu. 
2 Wpisać właściwe: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich. 



 
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 116/2020 

z dnia 5 listopada 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Łódź, dnia …………………… 

 
 

LISTA 10% NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM …../….. 

REKOMENDOWANYCH DO UMORZENIA KREDYTU STUDENCKIEGO 

 
Łączna liczba absolwentów, którzy ukończyli studia w roku akademickim ………………….. 

– wynosi ......... , w tym absolwentów: 

• studiów pierwszego stopnia – ….... 

• studiów drugiego stopnia – ……. 

• jednolitych studiów magisterskich – ……… . 
 
 

 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 
Nr 

albumu 

 
Kierunek 
studiów 

 
Forma 
studiów 

Data 
ukończenia 

studiów 

 

Ostateczny 
wynik 

studiów 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA: 
1       

2       

…       

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:  

1       

2       

…       

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:  

1       

2       

…       

 

 

………………………………………………. 
(podpis osoby sporządzającej listę rankingową) 

 

……………………………………………….. 
(podpis prodziekana wydziału/oddziału właściwego do spraw studenckich) 

 

 

Akceptacja Rektora: 

 
………………………………………………………………. 

(pieczęć i podpis Rektora) 

 



 

 
 

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 116/2020 

z dnia 5 listopada 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

Łódź, dnia …………………… 

 

 

 

LISTA RANKINOWA 10% NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU 
MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM ……../……. UPRAWNIONYCH 

DO WYSTĄPIENIAZ WNIOSKIEM O UMORZENIE KREDYTU STUDENCKIEGO 
 
 

 

Lp. 

 
Nr 

albumu 

 

Kierunek studiów 

 
Ostateczny 

wynik 
studiów 

Grupa 
najlepszych 
absolwentów 

(w %) 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:  

1     

2     

…     

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:  

1     

2     

…     

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:  

1     

2     

…     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………… 

(pieczęć i podpis Rektora) 

..................................................... 
(pieczęć uczelni) 

 



 
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 116/2020 

z dnia 5 listopada 2020 r..  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 
Zaświadcza się, że Pan(i) 

.................................................................................................................. 
 

(imiona i nazwisko) 

 
 

Urodzony(a) |  | | _|  | | | | | 
(dzień-miesiąc-rok) 

 

|  | | | | | | | | | | | 
 

PESEL lub seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

w roku akademickim |_ | | | | / |  | _|  | | ukończył(a) studia w grupie od 

|  |,|  | | % do |  | | % najlepszych absolwentów 

 
|  | studiów pierwszego stopnia 

|  | studiów drugiego stopnia 

|  | jednolitych studiów magisterskich* 

 
i ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie …………. % kwoty pożyczki lub kredytu 

wypłaconego w okresie tych studiów – pozostałej do spłaty na dzień złożenia przez kredytobiorcę 

wniosku do instytucji kredytującej. 
 

......................................................... 

……................................................. 
(miejscowość, data) (pieczęć i podpis Rektora lub osoby upoważnionej) 

 

 

Numer rejestru: ………………….. 

 

Pouczenie: 
1. Kredytobiorca, który ukończył studia w roku akademickim 2016/2017 lub w latach następnych ma prawo do umorzenia 

pożyczki lub kredytu: 

 w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia grupie do 1%, 

 w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 1,01% do 5%, 

 w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 5,01% do 10% 

– najlepszych absolwentów studiów na danym poziomie kształcenia, w danym roku akademickim. 

2. Kredytobiorca, który ukończył studia w roku akademickim 2015/2016 lub w latach poprzednich, ma prawo do umorzenia 

pożyczki lub kredytu w 20%, jeżeli znalazł się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni w danym roku akademickim. 
 

* Odpowiednie oznaczyć symbolem „X”. 


