
 

UCHWAŁA NR 19/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 lutego 2021 r. 
 

w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia 
 
Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdza wzór dyplomu ukończenia studiów 
wspólnych drugiego stopnia na kierunku konsulting prawny i gospodarczy prowadzony przez 
Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.  

2. Wzór dyplomu wykonany jest w formie poddruku w formacie A4, jednostronicowy, na 
papierze o gramaturze 120 g/m2 i zawiera następujące elementy: godło Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu oraz godło Uniwersytetu Wrocławskiego, nazwy obu uczelni, 
oznaczenia miejsca na pieczęci urzędowe obu uczelni wydających dyplom. 

3. Wzór graficzny dyplomu wraz z opisem technicznym zabezpieczeń poddruku dyplomu 
wspólnego sporządzonym przez wykonawcę stanowi załącznik do uchwały. 

4. Wytyczne dotyczące wypełnienia dyplomu ukończenia studiów: 
1) druk tekstu edytowalnego w kolorze czarnym; 
2) treść: 

a) DYPLOM – czcionka Times New Roman, wersaliki, rozmiar 40 pkt, bold, 
b) UKOŃCZENIA STUDIÓW WSPÓLNYCH DRUGIEGO STOPNIA – czcionka Liberation Sans, 

wersaliki, rozmiar 12 pkt, bold, 
c) w przypadku odpisu dyplomu lub odpisu do akt – pod nazwą dokumentu, odpowiednio 

napis (ODPIS) lub (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) – czcionka Liberation Sans, 
wersaliki, rozmiar 12 pkt, 

d) wydany w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu …………… we Wrocławiu – zapis 
cyfrowosłowny: DD nazwa miesiąca słownie w dopełniaczu RRRR r., czcionka Liberation 
Sans, rozmiar 12 pkt, 

e) Pani lub Pan – rozmiar 20 pkt; imiona i nazwisko absolwenta – czcionka Liberation 
Sans, rozmiar 20 pkt, bold, 

f) data i miejsce urodzenia – zapis cyfrowo-słowny: DD nazwa miesiąca słownie w 
dopełniaczu RRRR r., miejsce urodzenia – w mianowniku, czcionka Liberation Sans, 
rozmiar czcionki 12 pkt, 

g) ukończył/a studia na kierunku – nazwa kierunku pisana z wielkiej litery, kolejne człony 
nazwy z małej, w mianowniku, czcionka Liberation Sans, rozmiar czcionki 12 pkt, 

h) w formie – niestacjonarnej – czcionka Liberation Sans, rozmiar czcionki 12 pkt, 
i) o profilu ogólnoakademickim – czcionka Liberation Sans, rozmiar czcionki 12 pkt, 
j) w dyscyplinie – nazwa dyscypliny odpowiednio dla kierunku: nauki prawne, czcionka 

Liberation Sans, rozmiar czcionki 12 pkt, 
k) z wynikiem – pisownia wyniku ukończenia studiów zgodna z regulaminem studiów, w 

mianowniku, czcionka Liberation Sans, rozmiar czcionki 12 pkt, 
l) i uzyskał/a w dniu …………… – zapis cyfrowo-słowny: DD nazwa miesiąca słownie w 

dopełniaczu, RRRR r., czcionka Liberation Sans, rozmiar 12 pkt, 
m) tytuł zawodowy – magister, czcionka Liberation Sans, rozmiar czcionki 12 pkt. bold, 
n) Rektor – nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce oraz 

podpis rektora albo osoby upoważnionej pełniącej funkcję kierowniczą w uczelni – 
czcionka Liberation Sans, rozmiar 12 pkt, 

o) Nr dyplomu – czcionka Liberation Sans, rozmiar 12 pkt, 
p) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, dla kwalifikacji pełnej 
na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr 9/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 

2020 r. w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 

 



 

Załącznik do uchwały Nr 19/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 r. 



  


