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UCHWAŁA  NR  R.0000.16.2021 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 18 marca 2021 r. 

 

 

w sprawie 

 

 

zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wzoru 

dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia wydawanych absolwentom  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

§ 1 

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. 2020 poz.85, z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatwierdza 

wzór dyplomu ukończenia studiów oraz wzór dyplomu ukończenia studiów wspólnych 

prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim wydawane przez Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

§ 2 

1. Wzór dyplomu ukończenia studiów wykonany jest w formie poddruku w formacie A4, 

jednostronicowy, na papierze o gramaturze 120g/m2 i zawiera następujące elementy: godło 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nazwę Uczelni oraz miejsce na pieczęć urzędową 

Uczelni wydającej dyplom. 

2. Wzór dyplomu ukończenia studiów wspólnych prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem 

Wrocławskim wykonany jest w formie poddruku w formacie A4, jednostronicowy, na papierze 

o gramaturze 120g/m2 i zawiera następujące elementy: godło Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu oraz godło Uniwersytetu Wrocławskiego, nazwy obu uczelni wydających dyplom 

oraz miejsca na pieczęci urzędowe obu uczelni wydających dyplom. 

3. Wzory dyplomów, o których mowa w ust. 1 i 2 zostały zaakceptowane przez Komisję do spraw 

dokumentów publicznych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i stanowią 

dokument publiczny drugiej kategorii w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.  

o dokumentach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 725). 
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§ 3 

1. Szczegółowe zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów według 

zatwierdzonych wzorów oraz suplementów do dyplomu, a także odpisów w językach obcych 

określi Rektor w drodze zarządzenia. 

2. Dyplomy ukończenia studiów zatwierdzone niniejszą Uchwałą wydawane będą absolwentom, 

którzy ukończą studia od dnia 1 lipca 2021 r. 

 

§ 4 

1. Wzory graficzne dyplomów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Opisy techniczne zabezpieczeń poddruków dyplomów stanowią załącznik nr 2 do niniejszej 

Uchwały. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


