Zarządzenie nr 4/2008
Rektora WyŜszej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
z dnia 20 września 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni
Zgodnie z

§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia

12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów ustalania, spłacania oraz
umarzania kredytów i poŜyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania
odsetek naleŜnych bankom od kredytów studenckich (Dz. U. Nr 186, poz. 1371), w porozumieniu z
uczelnianym organem samorządu studenckiego zarządza się, co następuje:
§1
1. Do 30 września kaŜdego roku akademickiego kierownicy właściwych dziekanatów sporządzają listy
absolwentów uczelni, którzy ukończyli studia do dnia 30 września z bieŜącego roku akademickiego.
2. Absolwentem, o którym mowa w ust. 1 jest osoba, która zdała egzaminy i zaliczenia ze wszystkich
przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku studiów oraz zdała
egzamin dyplomowy w terminie określonym w Regulaminie Studiów WSNS.
3. Listy absolwentów, o których mowa w ust. 1

uporządkowane są wg wysokości średniej

arytmetycznej ocen z toku studiów, do której zaliczyć naleŜy ocenę z egzaminu dyplomowego oraz
oceny z pracy dyplomowej wystawione przez promotora i recenzenta. Listy uporządkowane są
poczynając od najwyŜszej średniej.
§2
1. Listy zawierają imię i nazwisko studenta, numer albumu, kierunek, rodzaj, formę studiów oraz
wysokość średniej ocen, o której mowa w § 1 ust. 3.
2. Kierownicy właściwych dziekanatów przekazują listy Komisji Stypendialnej w terminie do 10
października.
§3
1. Na podstawie list absolwentów, o których mowa w § 2, Komisja Stypendialna ustala jedną
listę wszystkich absolwentów uczelni z poprzedniego roku akademickiego, uporządkowaną wg
wysokości średniej ocen z toku studiów - poczynając od najwyŜszej średniej.
2. Komisja Stypendialna na podstawie listy, o której mowa w ust.1, sporządza listę najlepszych
absolwentów.
3. Lista najlepszych absolwentów stanowi 5% absolwentów, którzy znaleźli się na liście wszystkich
absolwentów, o której mowa w ust. 1.
4. Komisja Stypendialna przedstawia Rektorowi do akceptacji listę najlepszych absolwentów, o której
mowa w ust. 3.

1

5. Zatwierdzoną przez Rektora listę najlepszych absolwentów Komisja Stypendialna moŜe zamieścić na
stronie internetowej uczelni.
6. Na podstawie listy najlepszych absolwentów, o której mowa w ust. 5, Rektor moŜe wydać
studentom zaświadczenia potwierdzające ukończenie przez nich studiów w gronie 5% najlepszych
absolwentów WyŜszej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
§4
Listę najlepszych absolwentów Komisja Stypendialna sporządza w terminie do 15 października.
§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Rektor WSNS
Dr n. hum. Emilia śerel
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