
UCHWAŁA 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
nr T.0022.4.2021 

z dnia 18 stycznia 2021 roku  
 

w sprawie 
zatwierdzenia wzorów dyplomów i świadectw  

wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
 
 
 
Na podstawie art. 77 ust. 3 oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów 
wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia 
specjalistycznego (Dz.U. 2018 r., poz.1791), w związku z Ustawą z dnia z dnia 22 listopada 
2018 r. o dokumentach publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.725, z późn.zm.), uchwala się, 
co następuje:  
 
 

§ 1  
1. Zatwierdza się wzory poddruków, tj. blankietów papieru zaprojektowanych z unikalnymi 

zabezpieczeniami dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zgodnie  
ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w ust. 3, na których będą drukowane 
odpowiednio dyplomy albo świadectwa wskazane w ust. 2 pkt. 1-5: 
1) Załącznik nr 1 – wzór poddruku dla dyplomów ukończenia studiów wyższych, 
2) Załącznik nr 2 – wzór poddruku dla świadectw ukończenia studiów podyplomowych. 

2. Zatwierdza się wzory wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
dyplomów i świadectw, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały: 
1) Załącznik nr 3 – wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,  
2) Załącznik nr 4 – wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia,  
3) Załącznik nr 5 – wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich,  
4) Załącznik nr 6 – wzór dyplomu ukończenia studiów wspólnych,  
5) Załącznik nr 7 – wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, 
6) Załącznik nr 8 – wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA.  

3. Zatwierdza się specyfikacje techniczne poddruków, o których mowa w ust. 1, zgodnie  
z załącznikami do niniejszej uchwały: 
1) Załącznik nr 9 – specyfikacja techniczna poddruku dla dyplomów ukończenia studiów 

wyższych, 
2) Załącznik nr 10 – specyfikacja techniczna poddruku dla świadectw ukończenia  

studiów podyplomowych. 
4. Zatwierdza się specyfikację techniczną wzoru świadectwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 6,   

zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 
5. Kierunek studiów wskazany na dyplomie może zostać uzupełniony o informację 

dotyczącą akredytacji kierunku.  
6. Na wniosek absolwenta, na poddruku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zostanie 

sporządzony odpis dyplomu w języku obcym.   
 

§ 2 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 3-5. 
2. Tracą moc: 

1) Uchwała Senatu nr 18/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów 
dyplomów i świadectw wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  



z późniejszymi zmianami (Uchwały Senatu: nr 57/2019 z dnia 23 września 2020 r.  
i nr 5/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.); 

2) Uchwała Senatu nr 31/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru 
dyplomu wspólnego; 

3) Uchwała Senatu nr 26/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru 
dyplomu wspólnego. 

3. Dyplomy ukończenia studiów wyższych mogą być wydawane z wykorzystaniem 
dotychczasowych poddruków nie dłużej niż do końca czerwca 2021 r. 

4. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych mogą być wydawane z wykorzystaniem 
dotychczasowych poddruków do wyczerpania zapasów – chyba, że byłoby to sprzeczne 
z obowiązującymi przepisami. 

5. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA mogą być wydawane  
z wykorzystaniem blankietów wydrukowanych na podstawie Uchwały Senatu nr 5/2020  
z 20 stycznia 2020 r. do wyczerpania zapasów – chyba, że byłoby to sprzeczne  
z obowiązującymi przepisami. 

 
 
 

 
  Przewodniczący Senatu 

                                                                                     Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  
                              REKTOR 
 
 

              dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 


