
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 138/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 11 grudnia 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 123/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad wyłaniania 10% najlepszych 

absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu 

i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1905), w związku z ustawą z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach  

i kredytach studenckich (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 357) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 123/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

8 listopada 2017 r. w sprawie zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

Uniwersytetu Wrocławskiego § 3 otrzymuje brzmienie: 

 

      „§ 3 

Jedynym kryterium stosowanym przy wyłanianiu grup najlepszych absolwentów 

studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych 

studiów magisterskich w danym roku akademickim jest wynik studiów ustalony 

według następujących zasad: 

1/ podstawą obliczenia wyniku studiów są: 

a/ średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen 

unieważnionych) – A, 

b/ ocena pracy dyplomowej – B, 

c/ ocena egzaminu dyplomowego – C; 

2/ przy wyliczaniu ostatecznego wyniku studiów uwzględnia się końcową ocenę  

z egzaminu dyplomowego; 

3/ wynik studiów pierwszego stopnia określa wzór 3A/4+(B+C)/8; 

4/ wynik jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia określa 

wzór A/2+(B+C)/4; 

5/ średnią arytmetyczną ocen A oraz wynik studiów, o którym mowa w pkt 3 i 4, 

oblicza się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku stosując ogólne 

zasady zaokrąglania. (Odrzucenie cyfry 5, 6, 7, 8, lub 9 powoduje zwiększenie 

cyfry zachowanej o 1).”. 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 8 listopada 

2017 r.  

 

 

                                                 
 


