
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 16/2019 
Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 7 marca 2019 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, świadectwa 
ukończenia szkolenia oraz w sprawie zasad ich sporządzania i wydawania  

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i  2, art. 160 ust. 4 oraz art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późniejszymi 
zmianami), w związku z rozporządzeniem 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. z 2018 r., 
poz. 1791) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W zarządzeniu Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

14 lutego 2018 r. w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, 
świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, świadectwa ukończenia szkolenia oraz  
w sprawie zasad ich sporządzania i wydawania wprowadza się następujące zmiany: 
 

1/ w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
          „4. Oryginał świadectwa, odpis, odpis przeznaczony do akt, po 
podpisaniu przez Dziekana/Dyrektora, przekazywany jest do podpisu 
właściwemu Prorektorowi stosownie do udzielonych upoważnień Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego.”; 

2/ w § 3 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
           „4. Duplikat świadectwa podpisuje Rektor, pełniący funkcję w dacie 
wydania duplikatu. W miejscu podpisu Dziekana/Dyrektora oraz Rektora 
należy wymienić stopnie/tytuły naukowe, nazwiska osób, które podpisały 
oryginał świadectwa, albo stwierdzić nieczytelność podpisów. 

             5. Wyraz „DUPLIKAT” (w kolorze czerwonym odpowiadającym 
 barwie cynobru) oraz datę jego wystawienia zamieszcza się w prawym 
 górnym rogu. 

          Przykład: 
  DUPLIKAT  
            wystawiony …………………………. 
       (rrrr, mm, dd)  

podpis Rektora”; 
 

3/ Załącznik Nr 1a otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia; 

4/ Załącznik Nr 1b otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 2 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. Adam Jezierski 
R E K T O R 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 16/2019 
z dnia 7 marca 2019 r. 
 
Załącznik Nr 1a 
do zarządzenia Nr 10/2018 
z dnia 14 lutego 2018 r. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

WZÓR  ŚWIADECTWA 
UKOŃCZENIA  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH 

 
 
 
Opis: 
 

1. Format świadectwa  A4 ( 210 mm x 297 mm ); 
2. Papier FABRIANO PALLATINO 190 gr. 70x100; 
3. Druk dwustronny w kolorze czarnym; 
4. Godło Uczelni – wysokość 42 mm; 
5. napis „Uniwersytet Wrocławski” – czcionka Bodoni 23 pkt;  
6. „Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej” – czcionka Bodoni 14 pkt;  
7.  „ŚWIADECTWO” – wersaliki, czcionka Bodoni 28 pkt; 
8.  napis „UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH” – wersaliki, czcionka   
      Bodoni 20 pkt; 
9. napisy: 

a/ „Pan(i)”,   
b/ „urodzon…..”, 
c/ „ukończył…..”, 
d/ „z wynikiem…”, 
e/ „DZIEKAN/DYREKTOR”, „REKTOR” wersaliki,  
f/ „Wrocław, dnia……….r.”  
g/ „ Nr…/…. r.”,   

czcionka Bodoni 12 pkt; 
10. objaśnienia (tekst w nawiasach) – czcionka Bodoni 7 pkt; 
11. Godło Uczelni w odległości 19,5 mm od górnej krawędzi świadectwa; 
12. Godło Uczelni, napisy oraz tekst powinny być umieszczone centralnie w pionowej  
      osi strony. 

 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 16/2019 
z dnia 7 marca 2019 r. 
 
Załącznik Nr 1b 
do zarządzenia Nr 10/2018 
z dnia 14 lutego 2018 r. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA 
ODPISU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W 

TŁUMACZENIU NA JĘZYK ANGIELSKI 
(wersja kontynentalna) 

 
1. Nazwa Uczelni pozostaje w oryginalnym brzmieniu: Uniwersytet Wrocławski 

 

2. Nazwy wydziałów wpisujemy literami drukowanymi: 
 

     FACULTY OF PHILOLOGY 
     FACULTY OF HISTORICAL AND PEDAGOGICAL SCIENCES 

  FACULTY OF PHYSICS AND ASTRONOMY 
  FACULTY OF LAW, ADMINISTRATION AND ECONOMY 

FACULTY OF BIOLOGICAL SCIENCES 
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 
FACULTY OF CHEMISTRY 
FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE 
FACULTY OF EARTH SCIENCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY 

 
3. Daty:  
- data urodzenia, np. 1st September 2018 (dzień –  odpowiednio: st; nd; rd; th  –   
  miesiąc – rok);  
- data wystawienia świadectwa, np. 1st September 2018. 
 

Zastosowana na odpisie forma zapisu daty musi być zgodna z formą zapisu daty na 
oryginale świadectwa.  
Data wystawienia odpisu w języku angielskim powinna być zgodna z datą wystawienia  
oryginału  
 
Nazwy miesięcy:  
styczeń – January  
luty – February  
marzec – March  
kwiecień – April  
maj – May  
czerwiec – June  
lipiec – July  
sierpień – August  
wrzesień – September  
październik – October  
listopad – November  
grudzień – December  

 
4. Miejsce urodzenia:  
- nazwa polskiej miejscowości winna być wpisana w oryginalnym brzmieniu językowym, z   
zastrzeżeniem, że miasto stołeczne Warszawa winno być wpisane jako Warsaw;  
- w przypadku absolwentów urodzonych poza granicami Polski nazwę miejscowości należy 
wpisać w oryginalnym brzmieniu językowym lub w tłumaczeniu na język angielski (np. 
miejsce urodzenia: Monachium – dopuszczalne zapisy: München lub Munich); z 
zastrzeżeniem, że nazwy miast stołecznych winny być wpisane w anglojęzycznej formie, 
np.: Vienna, Rome, Brussels, Moscow, Beijing, Kyiv/Kiev, Belgrade, Prague, Tokyo, 

Stockholm, Athens, itd.  
 
5. Liczba semestrów z małych liter: 

 dwusemestralne    – two-semester  
 trzysemestralne     – three-semester 
 czterosemestralne  - four-semester 

  
 



 
 
 
6. Nazwa studiów podyplomowych  wprowadzone do USOS w języku angielskim  z dużych 
liter  - USOS: Słowniki -> Słowniki programów i wymagań -> Kierunki studiów -> Opis 
kierunku w języku angielskim): 
Przykład: 
Studia Podyplomowe Administracja Publiczna - Postgraduate Studies Public Administration 

 
 
7. Wynik ukończenia studiów w języku angielskim słownie z małej litery: 

 bardzo dobrym -  excellent 
 plus dobrym  -   good plus  
 dobrym -  good 
 plus dostatecznym   -   satisfactory plus 
 dostatecznym - satisfactory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


