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UCHWAŁA  NR  R.0000.126.2019 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 26 września 2019 r. 

 

 

 

w sprawie 

 

 
zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

wzoru uczelnianego 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 (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.), Senat UE zatwierdza uczelniane 

wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów wspólnych drugiego 

stopnia prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim wydawane przez Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu.  

 

§ 2 

 

1. Zatwierdzone wzory dyplomów wykonane są w formie poddruków zawierających następujące elementy: 

godło Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a w przypadku dyplomu ukończenia studiów 

wspólnych również godło Uniwersytetu Wrocławskiego, nazwę Uczelni, a w przypadku dyplomu 

ukończenia studiów wspólnych nazwy obu Uczelni, oznaczenia miejsca na pieczęć urzędową Uczelni 

wydającej dyplom, a w przypadku dyplomu ukończenia studiów wspólnych oznaczenie dwóch miejsc na 

pieczęci obu Uczelni, element graficzny wykonany farbą irydyscentną, stanowiący skrót nazwy 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, znak graficzny informujący o poziomach Polskiej Ramy 

Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji. Dla dyplomu 

ukończenia studiów pierwszego stopnia znak graficzny dla kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym 

Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji, dla dyplomu 

ukończenia studiów drugiego stopnia, w tym również studiów wspólnych drugiego stopnia znak 

graficzny dla kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym 

mu poziomie europejskich ram kwalifikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej 

Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji( Dz. U. z 2019 

poz. 1574). 

2. Wzory dyplomów w formie poddruków stanowią dokument publiczny drugiej kategorii w rozumieniu 

Ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych i zawierają zabezpieczenia określone  

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych 

zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz.U. 2019 poz. 1281): 
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Zabezpieczenia zastosowane w papierze: 

a) bieżący dwutonowy znak wodny, według zastrzeżonego wzoru,  

b) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV, 

c) zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów, 

d) włókna zabezpieczające jednokolorowe widoczne w świetle dziennym, włókna w kolorach 

czerwonym  

i niebieskim, 

e) włókna zabezpieczające jednokolorowe niewidoczne w świetle dziennym, świecące w 

promieniowaniu UV w kolorach żółtym oraz niebieskim, 

f) włókna zabezpieczające dwukolorowe niewidoczne w świetle dziennym, świecące w promieniowaniu 

UV w kolorze żółto-niebieskim. 

 

Zabezpieczenia zastosowane w druku dyplomów: 

a) ramka giloszowa, tło giloszowe (rysunek powstały z cienkich przecinających się linii), 

b) element graficzny wykonany farbą irydyscentną -skrót nazwy Uczelni, (zabezpieczenie wykonane 

farbą transparentną, zmieniającą barwę w zależności od kąta padania światła), 

c) element graficzny wykonany farbą świecącą w promieniach UV, 

d) mikrodruk – druk widoczny gołym okiem jako linia, ramka lub część tła, a w powiększeniu – tekst, 

e) druk irysowy w tle dyplomu (płynne przejście jednej farby w drugą w obrębie jednej kreski). 

Kolorystyka produktu: awers - 4 kolory Pantone (w tym jeden UV). 

 

§ 3 

 

1. Szczegółowe zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych według 

zatwierdzonych wzorów oraz suplementu do dyplomu, a także tłumaczenia odpisów w języku obcym,  

z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) określi Rektor w drodze 

Zarządzenia. 

2. Dyplomy ukończenia studiów wyższych oraz suplementy do dyplomu, o których mowa w niniejszej 

uchwale, wydawane będą absolwentom, którzy ukończą studia od dnia 1 października 2019 r. 

 

§ 4 

 

Wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów wspólnych drugiego 

stopnia prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim wydawane przez Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu, stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
1)  


