
 

UCHWAŁA 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

 nr 18/2019 
z dnia 25 marca 2019 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn.zm.), Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1861) 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), art. 265 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), oraz § 29 ust. 1 
pkt 10) Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

1.  Zatwierdza się wzory wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
dyplomów i świadectw, zgodnie z załącznikami do niniejszej Uchwały: 

1) Załącznik nr 1 – poddruk, papier zaprojektowany z unikalnymi zabezpieczeniami dla 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zgodnymi ze specyfikacją techniczną, o 
której mowa w ust. 4, na którym będą drukowane dyplomy i świadectwa, według 
stosownych wzorów wskazanych w Załącznikach nr 2-5 do niniejszej Uchwały, 

2) Załącznik nr 2 - wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, 

3) Załącznik nr 3 - wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, 

4) Załącznik nr 4 - wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, 

5) Załącznik nr 5 - wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

2. Kierunek studiów wskazany na dyplomie może zostać uzupełniony o informację 
dotyczącą akredytacji kierunku. 

3. Na wniosek absolwenta, na poddruku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), zostanie 
sporządzony odpis dyplomu w języku obcym.  

4. Zatwierdza się specyfikację techniczną dyplomów i świadectw, o których mowa w ust. 1, 
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z uwzględnieniem ust. 2. 
2. Dyplomy, według wzorów z §1, będą wydawane absolwentom, którzy złożą egzaminy 

dyplomowe po dniu 30 września 2019 r. Dyplomy dla studentów składających egzaminy 
dyplomowe przed powyższą datą zostaną wydane do dnia 30 września 2019 r., zgodnie 
z dotychczasowymi uregulowaniami. 
 

     Przewodniczący Senatu 
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