
  

 

 

UCHWAŁA  

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie   

nr 57/2019  

z dnia 23 września 2019 roku  

 

zmieniająca Uchwałę Senatu 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 z późn.zm.), 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 pkt 2 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.), § 29 ust. 1 pkt 10) 

Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w związku 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 r., poz. 1574), uchwala się, co 

następuje:  

§ 1  

We wzorach dyplomów zatwierdzonych Uchwałą Senatu nr 18/2019  z dnia 25 marca 2019 

roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów i świadectw wydawanych przez Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie dodaje się przy znaku graficznym PRK sformułowanie 

„i europejskich ram kwalifikacji” oraz wykreśla się miejsce przeznaczone na fotografię. 

 

§ 2 

1. W związku z  § 1, zmianie ulegają załączniki nr 2-5 do Uchwały Senatu nr 18/2019 z dnia 
25 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów i świadectw wydawanych 
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, zgodnie z ust. 2. 

2. Senat zatwierdza wzory dyplomów i świadectw, zgodnie z załącznikami do niniejszej 
Uchwały: 

1) Załącznik nr 1 - wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,  

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

4)  Załącznik nr 3 - wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich,  

5)  Załącznik nr 4 - wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.  

 

§ 3 

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  

                                                                                       Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

                    REKTOR 

 

      Prof. UEK dr hab. Inż. Andrzej Chochół  

  


