
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 

Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 24 czerwca 2015 r. 
 
 

w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 
 

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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 688, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 4 Statutu Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Rektor w porozumieniu z Samorządem Doktorantów UKSW ustala zasady wyłaniania 5% najlepszych 

absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

§ 2 

Podstawą ustalenia grupy najlepszych absolwentów Uniwersytetu jest suma 5 % liczby najlepszych 

absolwentów studiów doktoranckich każdego wydziału na podstawie ich osiągnięć naukowych i 

dydaktycznych. 

§ 3 

1. Grupę 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich na wydziale stanowią najlepsi 

absolwenci studiów doktoranckich umieszczeni na liście rankingowej absolwentów danego 

wydziału. Podstawą do wyliczenia liczebności tej grupy jest liczba absolwentów studiów 

doktoranckich danego wydziału według stanu na dzień 30 września wygenerowana z systemu 

USOS. 

2. Przez absolwenta, o którym mowa w ust.1 rozumie się doktoranta, który spełnił wszystkie 

wymagania przewidziane tokiem studiów doktoranckich do dnia 30 września ostatniego roku 

studiów. 

3. Niezbędnym warunkiem umieszczenia osób wśród 5% najlepszych absolwentów studiów 

doktoranckich na wydziale jest złożenie pracy doktorskiej w terminie do końca roku 

akademickiego ostatniego roku studiów doktoranckich. 

4. O miejscu na liście rankingowej, o której mowa w ust. 1 decyduje suma punktów uzyskanych przez 

doktoranta za poszczególne osiągnięcia naukowe z całego toku studiów doktoranckich, które są 

oceniane według punktacji ustalonej zgodnie z zasadami przyznawania stypendium doktoranckiego 

na poszczególnych wydziałach z wyłączeniem punktacji dotyczącej stanu zaawansowania 

przygotowywanej pracy doktorskiej. 

5. Grupę 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu wyłania się łącznie dla 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 

 



 

§ 4 

1. Rankingi na wydziałach zostaną utworzone do dnia 10 października roku kalendarzowego, w 

którym nastąpiło zakończenie studiów poprzez wygenerowana ich z systemu USOS. 

2. Opublikowanie rankingu odbywa się poprzez jego publikację w USOSWeb na indywidualnym 

koncie każdego doktoranta. 

 

§ 5 
 

W grupie najlepszych absolwentów studiów doktoranckich nie mogą znaleźć się osoby, które były 

karane prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego, chyba że kara 

została im darowana lub uległa zatarciu, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o 

postępowaniu dyscyplinarnym wobec studentów. 

 

§ 6 

 

1. Zaświadczenie do banku o zakwalifikowaniu danego absolwenta studiów doktoranckich do liczby 

5% najlepszych absolwentów wydziału wydaje, na wniosek zainteresowanego, kierownik 

dziekanatu z wydziału na podstawie upoważnienia Dziekana, na którym doktorant odbył studia 

doktoranckie. 

2. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

 

§ 7 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2015r. 
 

 

 

  R E K T O R  U K S W  

  Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński  


