
 

UCHWAŁA Nr 96/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 września 2014 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych 
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 62 ust. 1 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale Nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 
2012 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę 
organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK; 
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą 
dokumenty; 

2) zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania 
stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli); 

3) kserokopię dowodu osobistego poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę 
przyjmującą dokumenty; 

4) kopie innych dokumentów określonych w umowie o finansowanie studiów 
podyplomowych - w przypadku studiów finansowanych z grantów; 

5) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym 
tle, podpisaną imieniem i nazwiskiem.”; 

 
2) w § 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Do obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy również prowadzenie 
dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych, którą tworzą: 

1) plany i programy studiów podyplomowych; 
2) akta słuchaczy studiów podyplomowych; 
3) protokoły egzaminacyjne; 
4) indeks słuchacza (o ile jest wymagany); 
5) księga druków ścisłego zarachowania, w której odnotowuje się liczbę pobranych  

i wydanych świadectw; 
6) umowa za świadczone usługi edukacyjne zawierana ze słuchaczem studiów 

podyplomowych. 
2. W aktach słuchacza studiów podyplomowych przechowywane są następujące 

dokumenty: 
1) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK; 
2) kopie dokumentów wymaganych od kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym; 
3) karty egzaminacyjne; 
4) recenzje pracy; 
5) praca; 
6) protokół egzaminu końcowego, o ile taki egzamin jest przewidziany  

w programie studiów; 
7) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - egzemplarz do akt; 
8) karta zobowiązań bibliotecznych (o ile jest wymagana); 
9) potwierdzenie odbioru dokumentów oraz druk potwierdzający doręczenie  

w przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty.”; 
 

3) w § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) nadzór nad centralnym rejestrem świadectw studiów podyplomowych;”. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 
 


