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R-DOP.014.1.45.2015 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 45/2015 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 31 sierpnia 2015 r. 
 

w sprawie albumu słuchacza i rejestru świadectw ukończenia studiów podyplomowych  
 
Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 
1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 
r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzi album słuchacza i rejestr świadectw ukończenia 

studiów podyplomowych w formie elektronicznej. 
2. Numery porządkowe albumów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych nadawane są przez 

Centrum Kształcenia Ustawicznego (na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 
– kierownik dziekanatu), z wykorzystaniem platformy internetowej do obsługi studiów 
podyplomowych, według ciągłej numeracji obowiązującej w całej Uczelni.  

 
§ 2 

1. Do albumu wpisuje się następujące dane osobowe słuchacza: 
a) nr albumu (indeksu), 
b) data rozpoczęcia studiów podyplomowych (dd-mm-rrrr), 
c) imiona i nazwisko (nazwiska),  
d) data i miejsce urodzenia, 
e) numer PESEL, 
f) imię ojca, 
g) nazwa wydziału, 
h) nazwa studiów podyplomowych, 
i) rok rozpoczęcia studiów podyplomowych (semestrami np. 2015/2016L),  
j) nazwa ukończonej szkoły wyższej. 

2. Do rejestru świadectw ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się następujące dane osobowe 
słuchacza: 
a) nr świadectwa, 
b) nr albumu, 
c) imiona i nazwisko (nazwiska), 
d) rok urodzenia (np. 1980), 
e) rok rozpoczęcia studiów podyplomowych (semestrami np. 2015/2016L), 
f) nazwa wydziału, 
g) nazwa studiów, 
h) data egzaminu końcowego (dd-mm-rrrr). 
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§ 3 

Zamyka się albumy słuchacza oraz rejestry świadectw ukończenia studiów podyplomowych prowadzone 
dotychczas niezależnie przez wydziały Inżynieryjno-Ekonomiczny, Nauk Ekonomicznych, Zarządzania, 
Informatyki i Finansów oraz Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. 

 
§ 4 

1. Ustala się, że numer albumu i numer świadectwa będą sześciocyfrowe i będą rozpoczynały się cyfrą  
5 (pięć) oznaczającą kod studiów podyplomowych. 

2. Pierwszym numerem albumu dla studiów podyplomowych obowiązującym w Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu od roku akademickiego 2015/2016 jest numer 500001. 

3. Pierwszym numerem świadectwa studiów podyplomowych wydanego przez Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu po wejściu w życie Zarządzenia jest numer 500001.   

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 
 
 
 
          Rektor 
 
 
 
        Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- wszystkie komórki i jednostki organizacyjne  


