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UCHWAŁA  NR  R.0000.42.2017 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 
z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 
w sprawie 

 
zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia  

oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych wspólnie  
wydawanych absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 
 

§ 1 
 

Na podstawie art. 167 ust. 1a Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 
jedn.Dz.U.2016 poz. 1842), Rozporządzenia MNISW z dnia 10 lutego 2017 w sprawie tytułów 
zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów 
dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu 
do dyplomu (Dz.U.2017 poz.279), Rozporządzenia MEN z dnia 13 lipca 2016 w sprawie wzorów znaków 
graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych 
i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz.U.2016 poz. 1022) oraz 
Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2017 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów znaków 
graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych 
i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz.U. 2017 poz. 764) Senat 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatwierdza uczelniane wzory dyplomów ukończenia 
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych wspólnie 
wydawane absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

 
 

§ 2 
 

Wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia 
prowadzonych wspólnie stanowią załączniki do uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2017 roku. 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.42.2017 

 
Opis dyplomu, odpisu oraz odpisu przeznaczonego do akt: 
 
Dyplom, odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczonego do akt uczelni – po złożeniu jest formatu 
A6 (105 x 148 mm). Strony wewnętrzne dyplomu (2-7) wykonane na papierze celulozowym 
powlekanym, matowym białym, o gramaturze nie niższej niż 120 g/m Odpis dyplomu oraz odpis 
dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na papierze białym, powlekanym dwustronnie, o 
gramaturze 120g/m zawiera cztery strony (strona 1 okładka, strona 2 wewnętrzna lewa, strona 3 
wewnętrzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukończenia studiów prowadzonych wspólnie 
na stronie 4 umieszcza się informacje o uczelniach i instytucjach naukowych prowadzących kształcenie, 
zgodnie z informacjami na stronie 7 oryginału dyplomu. Strony wewnętrzne dyplomu, odpisu dyplomu 
oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni (2-7) pokryte giloszem według wzoru; gilosz 
stanowi siatka w kolorze brązowym - nr pantone 480, o wymiarach 148 x 210 mm, grubości linii 0,567 
pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5°. Na stronie 2, w lewym górnym rogu umieszczony jest znak 
graficzny dla kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym i siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji 
odpowiednio dla dyplomu pierwszego i drugiego stopnia. Na stronie 3 godło uczelni o wymiarze średnicy 
15 mm w kolorze. Kartki szyte nitką z wklejką, ściegiem szerokim. Okładka dyplomu wykonana z 
tektury o gramaturze 630 g/m, oprawiona w skórę naturalną, wtórną, mieloną ekologicznie, w kolorze 
brązowym odpowiadającym nr pantone 4695 C. Napisy na okładce oraz godło państwowe o wymiarach 
14 x16 mm tłoczone złotą folią.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


