
 

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 

Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 7 marca 2018 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 59/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia 

studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich w języku polskim, w języku angielskim,  

suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania 

  

      Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), w związku 

z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. 

w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków 

wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw 

ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 279) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1554, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

     

§ 1. W zarządzeniu Nr 59/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 

maja 2017 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku 

angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania w § 16 ust. 6 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„6. Wyraz „DUPLIKAT” (w kolorze czerwonym odpowiadającym barwie cynobru) 

oraz datę jego wystawienia zamieszcza się: 

- w dyplomach określonych w § 1 ust. 1 w prawym górnym rogu, 

- w dyplomach określonych w § 2 ust. 1  na stronie 2 w lewym górnym rogu.   

              

Przykład: 

              DUPLIKAT  

              wystawiony……………………… 
      (rrrr-mm-dd) 

imienna pieczęć i podpis Rektora” 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. nauczania. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 21 lutego 

2018 r. 

 

 

  

     prof. dr hab. Adam Jezierski 
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