
ZARZĄDZENIE Nr 101/2014     
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 sierpnia 2014 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 129/2012 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach 
wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych 

oraz innych wzorów związanych z dokumentacją przebiegu  
studiów podyplomowych 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami), w związku  
z uchwałą Nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r.  
w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim,  
z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W zarządzeniu Nr 129/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
9 listopada 2012 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach wnoszenia opłaty za 
świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych wzorów 
związanych z dokumentacją przebiegu studiów podyplomowych wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
 1/ w § 1 uchyla się pkt 2; 
 
 2/ uchyla się Załącznik Nr 2; 
 
 3/ Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
do spraw Nauczania. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
       prof. dr hab. Marek Bojarski 
           R E K T O R  
 
 
  



 
Załącznik  
do zarządzenia Nr 101/2014 
z dnia 20 sierpnia 2014 r. 
 
Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 129/2012 
z dnia 9.11.2012 r. 

 
 
…………………………………………………………… 
(pieczątka jedn. org. prowadzącej studia) 

 
 

ZAWARTOŚĆ 
 
 
Akt słuchacza Nr  ……………………  na nazwisko …………………………………………………………… 
 
 
Str.        Dokument 

………………… podanie (formularz osobowy wydrukowany z systemu informatycznego IRK),  

………………… kserokopia dowodu osobistego, 

………………… kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

………………… umowa o warunkach wnoszenia opłat za świadczenie usługi  

                  edukacyjne na studiach podyplomowych, 

………………… karty egzaminacyjne słuchacza, 

………………… recenzje pracy, 

………………… praca, 

………………… protokół egzaminu końcowego (jeśli jest przewidziany programem), 

………………… świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – egzemplarz do akt, 

………………… karta zobowiązań bibliotecznych, 

………………… potwierdzenie odbioru dokumentów, 

………………… inne (należy podać jakie). 

 
 
Wrocław, dnia ………………… r. 
 
 
……………………………………      …………………………………… 
    (przyjął do Archiwum)                                                    (sporządził/przekazał) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


