
Zarządzenie Nr 130/2019 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 października 2019 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 69/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych 

Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją na Wydziale Nauk Historycznych 

 i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 69/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 

maja 2018 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Specjalista ds. Zarządzania 

Rehabilitacją na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów 

Podyplomowych Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją, z zastrzeżeniem § 7a.”; 

 

2) po § 7 dodaje się  §  7a w następującym brzmieniu: 

 

„§ 7a.1. Absolwenci edycji studiów podyplomowych w roku akademickim 

2018/2019 oraz 2019/2020 otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  

w języku polskim (odpis, odpis przeznaczony do akt, duplikat) zgodne z wzorem 

stanowiącym  Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz odpis świadectwa 

ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski zgodny z wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zasady sporządzania i wydawania świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych określa odrębne zarządzenie Rektora.”; 

 

3) dodaje się Załącznik Nr 1 w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia; 

 

4) dodaje się Załącznik Nr 2 w brzmieniu Załącznika Nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. W związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa w § 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 po § 1 dodaje się § 1a w następującym brzmieniu: 

 

„§ 1a. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, ukończenia kursu 

dokształcającego oraz ukończenia szkolenia wydawane po ukończeniu studiów 

podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia realizowanych w ramach 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mogą zostać dodatkowo 

opatrzone logotypem programowym określonym w umowie o dofinansowanie oraz 

umowach partnerskich.” 

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. nauczania. 

 

 



 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

             R E K T O R 

 

  



 

 
 

 

 



 

 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


