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ZARZĄDZENIE NR 137/2019 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

 

w sprawie Albumu uczestników studiów podyplomowych i Rejestru świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 

1668 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września  

2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzi Album uczestników studiów podyplomowych  

i Rejestr świadectw ukończenia studiów podyplomowych w formie elektronicznej. 

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego (w Filii w Jeleniej Górze przez kierownika Dziekanatu Filii),  

z wykorzystaniem platformy internetowej do obsługi studiów podyplomowych, według ciągłej 

numeracji obowiązującej w całej Uczelni. 

 

§ 2 

1. Do Albumu uczestników studiów podyplomowych wpisuje się następujące dane osobowe uczestnika 

studiów podyplomowych: 

a) nr albumu, 

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 studiów podyplomowych, 

h) rok rozpoczęcia studiów podyplomowych (semestrami np. 2019/2020 L), 

i) nazwa ukończonej szkoły wyższej. 

2. Do Rejestru świadectw ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się następujące dane osobowe 

ich uczestnika: 

a) nr świadectwa, 

b) nr albumu, 

c) imiona i nazwisko (nazwiska), 

d) rok urodzenia (np. 1980), 

e) rok rozpoczęcia studiów podyplomowych (semestrami np. 2019/2020 L), 

f) nazwa studiów, 

g) data egzaminu końcowego (dd-mm-rrrr). 
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§ 3 

Kontynuuje się dotychczasową numerację:  

1) albumów słuchacza w ramach Albumu uczestników studiów podyplomowych.  

2) świadectw ukończenia studiów podyplomowych. 

 

§ 4 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Traci moc Zarządzenie nr 45/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  

31 sierpnia 2015 r. 
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