
ZARZĄDZENIE Nr 70/2020
Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego

z dnia 3 czerwca 2020 r.

wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 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. 23 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85
z późn. zm.), w zw. z art. 264 oraz art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.  Przepisy
wprowadzające ustawę –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z
późn. zm.), § 22 i § 23 oraz § 32 - 34 i § 36 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z
późn. zm.), zarządza się, co następuje:   
 

§ 1. W zarządzeniu Nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11
maja 2020 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  §  4  otrzymuje
następujące brzmienie:

„§ 4.1. Absolwent, który rozpoczął studia oraz który wznowił/reaktywował się na
studia od roku akademickiego 2018/2019 i w latach następnych, otrzymuje bezpłatnie, w
terminie  30  dni  od  dnia  ukończenia  studiów,  dyplom  ukończenia  studiów  wraz  z
suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta: 

1) odpis dyplomu w języku angielskim, 

2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim.
 2. Warunkiem uzyskania odpisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest złożenie

przez  studenta  wniosku  w  terminie  do  dnia  ukończenia  studiów  (złożenia  egzaminu
dyplomowego).

 3. Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu
ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku
obcym, o którym mowa w ust. 1.

 4. Dodatkowo sporządza się odpis dyplomu przeznaczony do akt, odpis suplementu
do dyplomu przeznaczony do akt oraz uwierzytelnioną przez pracownika dziekanatu kopię
odpisu dyplomu w języku  angielskim, kopię suplementu do dyplomu w języku angielskim
i odkłada się do akt.”.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi
ds. nauczania.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Adam Jezierski
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