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Zarządzenie Rektora  

Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach 

nr 20/R/SWSM/2021 

z dnia 14 lipca 2021 r. 

 

 

 

w sprawie: sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów kierunku  

w danym roku akademickim. 

   

 

Na podstawie art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 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 1 kwietnia 2019 r.  

w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki  

dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297, z późn. zm.)  

oraz Uchwały Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 400 2019/2020  

z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie sposobu opiniowania wniosków o stypendium ministra 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Corocznie ustala się grupę 5% najlepszych studentów danego kierunku.  

 

 

§ 2 

 

1. Grupę 5% najlepszych studentów danego kierunku tworzy się na podstawie średniej 

arytmetycznej ocen uzyskanych przez studenta w poprzednim roku akademickim. 

2. Podstawą do ustalenia grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku jest liczba 

studentów wg sprawozdania GUS S-10 na dzień 31 grudnia roku akademickiego,  

z którego brana jest średnia arytmetyczna. 

3. Grupę 5% najlepszych studentów danego kierunku w danym roku akademickim wyłania 

się łącznie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. 
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4. Jeśli przy ustalaniu grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku na ostatniej 

pozycji z identyczną średnią ocen znajdzie się więcej niż jeden student, to na listę 

wpisuje się wszystkich studentów posiadających tę samą średnią ocen. 

5. Przy obliczaniu liczby studentów danego kierunku odpowiadającej grupie 5% zaokrągla 

się w górę do pełnej liczby całkowitej. 

6. Rektor wyznacza osobę odpowiedzialną za ustalenie grupy 5% najlepszych studentów  

i sporządzenie rankingu.  

7. Termin sporządzenia rankingów na kierunku ustala się na siedem dni od daty 

zakończenia sesji semestru letniego. 

8. Listy z poszczególnych kierunków powinny zawierać dane: 

a) nazwisko i imię studenta; 

b) numer albumu;  

c) średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

9. Ogłoszenie list następuje poprzez zamieszczenie na stronie www uczelni wg numeru 

albumu studenta. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Traci moc Zarządzenie Rektora Śląskiej 

Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 23/R/SWSM/2016 z dnia 18 października 

2016r. w sprawie: sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów kierunku  

w danym roku akademickim. 

 

 

 

Rektor 

Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej 

w Katowicach 

 

 

 

prof. dr hab. n. med. Jacek Starzewski  

 

 

 

 


