
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 styczna 2022 r.  

w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim - wersja 

ujednolicona przez Dział Organizacyjny – stan na dzień 12 maja 2022 r. z uwzględnieniem 

zmiany wprowadzonej: 

 

1) zarządzeniem  Nr 111/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2022 r. 

wprowadzającym zmiany do zarządzenia Nr 7/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie 

Wrocławskim; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

    

w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 

w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

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

wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), w związku z 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 661), zarządza się co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się Szczegółowe zasady dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie 

Wrocławskim, zwane dalej Zasadami, stanowiące Załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się: 

1/ w zakresie zadań dziekanatów  - dziekanom wydziałów, 

2/ w zakresie zadań instytutów  - dyrektorom instytutów,  

3/ w zakresie zadań Działu Nauczania - Prorektorowi ds. nauczania. 

 

§ 3. Teczki akt studenckich zakłada się i prowadzi na zasadach określonych w niniejszym 

zarządzeniu dla studentów przyjętych na studia począwszy od roku akademickiego 2019/2020. 

 

§ 4. Teczki akt studenckich założone dla studentów przyjętych na rok akademicki 

2018/2019 oraz lata wcześniejsze, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik 
do zarządzenia Nr 7/2022 
z dnia 12 stycznia 2022 r. 

 

 

Szczegółowe zasady dokumentacji przebiegu studiów 

w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

§ 1. Informacje na temat studenta i przebiegu studiów gromadzi się w: 

1) albumie studentów; 

2) kartach okresowych osiągnięć studenta;  

3) protokole egzaminu dyplomowego; 

4) teczce akt osobowych studenta; 

5) księdze dyplomów ukończenia studiów wyższych. 

 

§ 2.1. Po immatrykulacji student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką według 

wzoru określonego w obowiązujących aktach prawnych. 

2. Elektroniczną legitymację studencką może otrzymać również student zagranicznej uczelni  

odbywający w Uniwersytecie Wrocławskim część studiów.  

3. Student, któremu nadano numer PESEL, może, korzystając z aplikacji Mobilny USOS oraz 

z aplikacji mObywatel, pobrać do mObywatel  studencką mLegitymację.  

4. Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej odnotowuje się w rejestrze wydanych 

legitymacji i hologramów. Rejestr jest prowadzony w formie tradycyjnej lub elektronicznej w 

systemie USOS. 

 

§ 3.1. Elektroniczna legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status 

studenta. 

2. Elektroniczna legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia 

ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, a w 

przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia 

tych studiów. 

3. Ważność elektronicznej legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr przez 

aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych 

polach legitymacji hologramu. Hologram jest drukiem ścisłego zarachowania. 

4. Student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Uniwersytetowi Wrocławskiemu 

legitymację studencką, która utraciła ważność. W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji 

studenckiej student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Uniwersytetu 

Wrocławskiego o tym fakcie w formie oświadczenia, którego formularz jest dostępny w 

Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów, zwanym dalej systemem USOS. 

5. Pracownik dziekanatu zobowiązany jest, w przypadkach określonych w ust. 4, 

niezwłocznie unieważnić w systemie USOS elektroniczną legitymację studencką. 

6. mLegitymacja studencka jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji 

studenckiej. 

7. mLegitymacja studencka zostaje unieważniona: 

1) w przypadku utraty ważności elektronicznej legitymacji studenckiej; 

2) w przypadku przeniesienia się studenta do innej uczelni; 

3) na wniosek studenta w przypadku nieprawidłowego działania lub utraty urządzenia 

mobilnego, w którym była przechowywana.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3 student ma możliwość samodzielnego 

unieważnienia mLegitymacji w aplikacji mobilny USOS lub za pośrednictwem systemu 

USOSweb. Student, który samodzielnie unieważnił mLegitymację może ją ponownie 

aktywować. 

9. mLegitymacja studencka jest przedłużana przez studenta w aplikacji Mobilny USOS lub 

za pośrednictwem systemu USOSweb, po potwierdzeniu ważności elektronicznej legitymacji 

studenckiej, o którym mowa w ust. 3. 

 

§ 4.1. Dokumentowanie przebiegu studiów jest realizowane przy użyciu systemu USOS.  

2. Uczelnia zapewnia studentom elektroniczny dostęp do dokumentacji przebiegu studiów. 

Na wniosek studenta Uniwersytet Wrocławski wydaje potwierdzony wydruk z dokumentacji 

przebiegu studiów (kartę przebiegu studiów). 

 



 § 5.1. Album studentów prowadzony jest w formie elektronicznej i tradycyjnej.  

2. Album studenta w formie elektronicznej prowadzony jest w systemie informatycznym 

USOS na podstawie: 

1) danych studenta przeniesionych z systemu internetowej rejestracji kandydatów do 

bazy systemu USOS; 

2) danych studenta wprowadzonych bezpośrednio przez pracownika dziekanatu do 

USOS, w trakcie realizacji studiów.  

3. Elektroniczna forma albumu studenta zawiera: 

1) kolejny numer albumu; 

2) datę rozpoczęcia studiów;  

3) nazwisko i imiona oraz datę i miejsce urodzenia studenta; 

4) nr PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;  

5) rodzaj i numer dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, datę i miejsce 

wystawienia oraz nazwę instytucji wystawiającej informacje o dokumencie 

stanowiącym podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia; 

6) nazwę kierunku, poziomu, formę i profilu studiów; 

7) kod programu studiów i rok studiów, na którym student jest obecnie; 

8) datę oraz przyczynę opuszczenia uczelni w przypadku skreślenia z listy studentów. 

4. Numerem albumu oznacza się legitymację studencką, dokumenty studenta związane  

z przebiegiem jego studiów oraz teczkę akt osobowych studenta. Studentowi jest przypisany 

jeden numer albumu na wszystkich kierunkach i poziomach studiów realizowanych  

w Uniwersytecie Wrocławskim.  

5. Na podstawie danych zgromadzonych w elektronicznej formie albumu, o którym mowa  

w ust. 3, Dział Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego sporządza album studenta w formie 

tradycyjnej.  

 

§ 6. Do dokumentacji przebiegu studiów zalicza się: 

 1) album studentów; 

 2) teczki akt osobowych studentów;  

 3) księgę dyplomów ukończenia studiów wyższych. 

 

§ 7.1. Karty okresowych osiągnięć studenta sporządzane są w postaci wydruków na podstawie  

protokołów elektronicznych wypełnianych w systemie USOS, i zawierają: 

1) imiona i nazwisko studenta, 

2) numer albumu studenta, 

3) imiona i nazwiska oraz tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy 

prowadzącego zajęcia (zaliczającego lub przeprowadzającego egzamin), 

4) nazwy zajęć lub praktyk, które student zaliczał w okresie zaliczeniowym, 

5) określenie formy weryfikacji osiągnięć studenta uzyskanych w ramach zajęć w 

danym semestrze lub roku, 

6) uzyskaną ocenę, 

7) liczbę uzyskanych punktów ECTS, 

8) datę i podpis osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie; 

9) datę i podpis dziekana potwierdzający przeprowadzenie weryfikacji osiągnięć studenta.  

2. W kartach okresowych osiągnięć studenta prowadzonych w formie elektronicznej podpisy 

osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, mogą być zastąpione uwierzytelnieniem tych osób w 

systemie USOS, w którym prowadzona jest dokumentacja przebiegu studiów.  

3. Odpisy, wyciągi dokumentów, o których mowa w ust. 1, oraz sporządzone na ich 

podstawie zaświadczenia, w zakresie, w jakim dotyczą studenta/absolwenta, wydaje się 

studentowi/absolwentowi na jego wniosek, upoważnionej przez studenta/absolwenta osobie 

lub wysyła pocztą na wskazany adres, za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku 

wątpliwości pracownik dziekanatu może zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. 

 

 § 8.1. Protokół z egzaminu dyplomowego sporządzany w postaci wydruku z protokołu 

elektronicznie wypełnianego w systemie USOS zawiera: 

1) datę egzaminu; 

2) imiona i nazwisko studenta; 

3) numer albumu studenta;  

4) imiona i nazwiska, podpisy oraz tytuły naukowe, stopnie naukowe lub tytuły zawodowe 

członków komisji egzaminacyjnej; 

5) treść zadanych pytań i uzyskane oceny;  



6) średnią ocen uzyskanych w okresie studiów; 

7) tytuł i ocenę pracy dyplomowej; 

8) ocenę z egzaminu dyplomowego; 

9) ostateczny wynik ukończenia studiów; 

10) tytuł zawodowy; 

11) uzasadnienie podniesienia oceny (jeśli dotyczy). 

2. W przypadku gdy protokół egzaminu dyplomowego jest sporządzany w postaci 

elektronicznej, podpis tradycyjny na protokole lub podpisy osób, o których mowa w ust. 1, 

mogą być zastąpione uwierzytelnieniem tych osób w systemie USOS, w którym prowadzona 

jest dokumentacja przebiegu studiów.  

 

§ 9.1. W przypadku przeniesienia się studenta do innej uczelni, na wniosek uczelni do 

której student się przeniósł, przesyła się: 

1) dokumenty złożone przez studenta w procesie rekrutacji; 

2) dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia; 

3) karty okresowych osiągnięć studenta; 

4) decyzje dotyczące przebiegu studiów. 

2. W teczce akt osobowych studenta pozostawia się kopię pisma, przy którym przesłano 

dokumenty, oraz wykaz tych dokumentów, a w przypadku prowadzenia teczki akt osobowych 

studenta w postaci elektronicznej – kopię przekazanych dokumentów. W aktach studenckich 

pozostawia się kserokopie przesłanych dokumentów. 

3. Dokumentacja przebiegu studiów  studenta, który przeniósł się do Uniwersytetu 

Wrocławskiego z innej uczelni, i któremu zaliczono część studiów na podstawie wykazu 

przedmiotów i ocen uzyskanych w tej uczelni, musi zawierać wykaz przedmiotów z zaliczonego 

okresu studiów sporządzony w języku polskim  i w języku angielskim przetłumaczony przez 

tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język angielski dotyczy 

także przedkładanych przez studenta dodatkowych informacji o odbytych praktykach  

i otrzymanych nagrodach, które zamieszcza się w suplemencie do dyplomu. 

 

§ 10. Zakończenie studiów odnotowuje się w: 

1) protokole egzaminu dyplomowego; 

2) albumie studentów; 

3) księdze dyplomów ukończenia studiów wyższych; 

4) w systemie USOS. 

 

§ 11.1. Dziekanaty prowadzą teczki akt osobowych studenta osobno dla studiów I stopnia, 

jednolitych studiów magisterskich oraz studiów II stopnia. 

2. W teczce akt osobowych studenta przechowuje się:  

1) dokumenty wymagane od kandydata na studia, w tym: 

a) poświadczoną przez uczelnię kopię: 

dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym 

mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce -  w 

przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, 

- dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydata na studia drugiego 

stopnia, 

b) ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce 

urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce 

zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania 

oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu 

kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę 

państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka;   

2) dokumenty postępowania kwalifikacyjnego stanowiące podstawę do przyjęcia na 

studia w drodze wpisu na listę studentów, w tym w szczególności protokół 

indywidualny z postępowania rekrutacyjnego;  

3) kopia decyzji o przyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia – 

dotyczy tylko cudzoziemców przyjmowanych na studia; 

4) wydruk aktu ślubowania złożonego elektronicznie przez studenta. Podpis na 

dokumencie jest zastąpiony uwierzytelnieniem studenta w systemie USOS. 

5) umowę o warunkach pobierania opłat związanych ze  świadczeniem usług 

edukacyjnych; 



6) decyzje władz Uczelni dotyczące przebiegu studiów, w szczególności:  udzielonych 

urlopów, powtarzania roku, skreślenia z listy studentów,  

a także nagród, wyróżnień, kar dyscyplinarnych, wraz z oryginałami potwierdzenia 

ich doręczenia; 

7) dokumenty potwierdzające uczestnictwo w praktykach programowych 

i pozaprogramowych; 

8) dokumenty dotyczące przyznania studentowi pomocy materialnej - wyciągi z 

kartoteki wypłat; 

9) karty okresowych osiągnięć studenta; 

10) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku; 

11) egzemplarz pracy dyplomowej, zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego w sprawie Procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych  

z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD); 

12) recenzje pracy dyplomowej; 

13) protokół egzaminu dyplomowego; 

14)  dyplom ukończenia studiów, sporządzony zgodnie z wzorem wynikającym  

z obowiązujących aktów prawnych w dniu wystawienia dyplomu – odpis 

przeznaczony do akt, uwierzytelnioną kopię odpisu dyplomu w języku angielskim (o 

ile został wydany); 

15) suplement do dyplomu – odpis przeznaczony do akt; uwierzytelnioną kopię odpisu 

suplementu do dyplomu w języku angielskim (o ile został wydany); 

16) potwierdzenia odbioru dyplomu i jego odpisów, suplementu do dyplomu i jego 

odpisów, a także duplikatu dyplomu lub duplikatu suplementu do dyplomu (o ile 

zostały wydane) przez osobę odbierającą;  

17)  oświadczenie o prawach autorskich i danych osobowych w brzmieniu Załącznika Nr 

1 do niniejszych Zasad; 

18) zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu według wzoru określonego w obowiązujących 

aktach prawnych; 

19) kartę zobowiązań, według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszych 

Zasad. 

3. Praca dyplomowa oraz oświadczenie o prawach autorskich w brzmieniu Załącznika Nr 1a 

do niniejszych Zasad przechowywane są wyłącznie w formie elektronicznej w systemie 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD) przez okres nie krótszy niż 50 lat. Karta Pracy 

Dyplomowej potwierdza przechowywanie pracy dyplomowej w APD i drukowana jest zgodnie z 

wzorem dostępnym w systemie USOS. 

4. W przypadkach składania przez studentów prac dyplomowych i oświadczeń o prawach 

autorskich w formie elektronicznej i przechowywania prac dyplomowych wyłącznie w systemie 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w teczce akt osobowych studenta przechowuje się Kartę 

Pracy Dyplomowej i dokumenty wymienione w § 11 ust. 2 pkt 1-10,12-16 oraz 18-19. 

 

§ 12.1. Księga dyplomów ukończenia studiów wyższych prowadzona jest w formie 

elektronicznej w systemie informatycznym USOS i tradycyjnej.  

2. Elektroniczna forma  księgi dyplomów ukończenia studiów wyższych obejmuje: liczbę 

porządkową stanowiącą numer dyplomu, numer albumu, nazwisko i imiona studenta, rok 

urodzenia, datę rozpoczęcia studiów (immatrykulacji), kierunek, poziom, profil, formę studiów, 

datę złożenia egzaminu dyplomowego, tytuł zawodowy.   

3. Na podstawie danych zgromadzonych w elektronicznej formie księgi dyplomów, o której 

mowa w ust. 2, Dział Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego sporządza księgę dyplomów 

ukończenia studiów wyższych w formie tradycyjnej. 

 

§ 13.1. Na pisemny wniosek studenta, absolwenta albo z urzędu, można dokonywać 

sprostowań w albumie studentów, księdze dyplomów ukończenia studiów wyższych. Wniosek 

powinien być złożony w ciągu dwóch tygodni od wydania dokumentu potwierdzającego zmiany 

w danych osobowych.  

2. Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez przekreślenie 

nieprawidłowych danych i wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. W miejscu 

sprostowania umieszcza się adnotację „Dokonano sprostowania”, podpis i pieczątkę imienną 

osoby upoważnionej do wystawienia określonego dokumentu, datę sprostowania i pieczęć 

urzędową. 

3. Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w teczce akt osobowych studenta. 



4. Nie dokonuje się sprostowań w treści legitymacji studenckiej. Legitymacja studencka 

zawierająca błędy oraz inne omyłki podlega wymianie. Kosztem wymiany legitymacji 

studenckiej obciąża się osobę, która podała błędne dane do systemu informatycznego.  

 

§ 14.1. Duplikat legitymacji studenckiej wystawia się z aktualną fotografią.  

2. Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej oznacza się numerem albumu studenta 

oraz dodaje kolejne litery alfabetu, odpowiednio: B, C, D oraz dalsze. Literą A oznacza się 

zawsze oryginał legitymacji. 

 

§ 15.1. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska studenta dokonanej na podstawie: 

1) aktu małżeństwa, 

2) decyzji administracyjnej, 

3) orzeczenia sądu 

– uczelnia wystawia karty okresowych osiągnięć studenta na nowe imię lub nazwisko. 

2. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska absolwenta dokonanej na podstawie decyzji 

administracyjnej lub orzeczenia sądu uczelnia dokonuje, na pisemny wniosek absolwenta, 

zmiany tych danych w kartach okresowych osiągnięć studenta. 

 

§ 16.1. Dokumenty dotyczące przebiegu studiów wydawane przez Uniwersytet Wrocławski, 

za wyjątkiem dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów, odpisów 

dyplomów, w tym odpisy w języku angielskim, odpisów suplementów, duplikatów dyplomów i 

suplementów, zaświadczenia o ukończeniu studiów, dyplomów doktorskich oraz ich duplikatów 

i odpisów, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą na wniosek zainteresowanego 

uwierzytelnia Dział Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez umieszczenie na 

dokumencie: 

1) klauzuli uwierzytelniającej zawierającej stwierdzenie autentyczności podpisu i funkcji 

osoby podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej jednostki 

organizacyjnej, którą jest opatrzony ten dokument; 

2) podpisu osoby dokonującej uwierzytelnienia dokumentu; 

3) pieczęci urzędowej Uczelni; 

4) nazwy miejscowości i daty dokonania uwierzytelnienia w formie rozwiniętej. 

2. Do uwierzytelnienia przedstawia się oryginały lub duplikaty dokumentów. Dokumenty 

wielostronicowe powinny być zszyte i w miejscach zszycia opieczętowane pieczęcią urzędową 

Uniwersytetu Wrocławskiego w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu. 

 

§ 17. Dziekanaty przekazują teczki akt osobowych studenckich, osobno dla studiów I 

stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów II stopnia, do Archiwum Uniwersytetu 

Wrocławskiego w szarych kopertach (bez kleju), opisanych według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 3 do niniejszych Zasad. Każda koperta powinna zawierać spis przekazanych 

dokumentów, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszych Zasad. 

 

§ 18. W przypadku składania przez studentów pracy dyplomowej i oświadczenia                       

o prawach autorskich w formie elektronicznej i przechowywania pracy dyplomowej wyłącznie w 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dziekanaty przekazują do Archiwum Uniwersytetu 

Wrocławskiego teczki akt osobowych studentów wraz ze spisem przekazanych dokumentów 

sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4a do niniejszych Zasad. 

 

 

 

 

  



    
Załącznik Nr 1 
do Zasad 

 

................................................... 
                         (imiona i nazwisko) 

…………………………………………………                  …................................................... 
                  (aktualny adres do korespondencji)                                                           (numer PESEL) 

................................................... 
                           (adres e-mail) 

................................................... 
                                (wydział) 

................................................... 
                           (kierunek studiów) 

...................................................            ................................................... 
                      (poziom i forma studiów)                                                                  (numer albumu) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH  

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………….. student/ka 

Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

kierunek ………………………………………….. oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa na 

temat:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 jest mojego autorstwa i nie narusza autorskich praw w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 

r., poz.1062); 

 nie zawiera danych i informacji uzyskanych w sposób niedozwolony; 

 nie była wcześniej przedmiotem innej urzędowej procedury związanej z nadaniem 

dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego; 

 treść pracy dyplomowej załączona w wersji elektronicznej w APD, jest identyczna z jej 

wersją drukowaną. 

       

 

 

 

Wyrażam zgodę, na: 

 

 udostępnienie mojej pracy dla celów naukowych, badawczych i dydaktycznych   

            □                    □ 
                                TAK                                                        NIE 

 

 

Wrocław, ………………………………….                    ………………………………………… 

               (rrrr – mm - dd)                                                (czytelny podpis autora pracy) 

           

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 
Załącznik Nr 1a 
do Zasad 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH 

 

 

Oświadczam, że załączona przeze mnie wersja elektroniczna pracy dyplomowej w systemie 

Archiwum Prac Dyplomowych:  

1) jest wersją ostateczną złożoną w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego w 

Uniwersytecie Wrocławskim; 

2) jest mojego autorstwa i nie narusza autorskich praw w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2021 r., poz.1062);  

3) nie zawiera danych i informacji uzyskanych w sposób niedozwolony; 

4) nie była wcześniej przedmiotem innej urzędowej procedury związanej z nadaniem 

dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego; 

 

 

Wyrażam zgodę, na udostępnianie mojej pracy w czytelni  

 □     □ 

 TAK     NIE 

 

 

Wrocław, ………………………………….                       ………………………………………… 

 (rrrr – mm - dd)                                      (elektroniczna akceptacja autora pracy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Załącznik Nr 2 
                                                                                                                              do Zasad 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

………………………… 
pieczątka nagłówkowa jednostki 

KARTA ZOBOWIĄZAŃ 

STUDENTA 

……………………………………… 
imię i nazwisko studenta 

…………………………. 
nr albumu 

Stwierdzenie powstania 

zobowiązania 

Potwierdzenie likwidacji 

zobowiązania 

  

  

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

UNIWERSYTET  WROCŁAWSKI 
 
                                   

                   …………………………………………………………………………….. 
   (nazwa jednostki organizacyjnej przekazującej dokumenty) 
 

 
AKTA OSOBOWE STUDENTÓW 

 

 
 

 
………………./…………………..…..                                             Kat. BE 50 
(symbol wydziału)  (numer klasyfikacyjny z JRWA)                  
 
 

….……………..………………………………. 
                   (nazwisko) 
 

….……………..………………………………. 
                 (imię) 
 

 
Dzienne daty skrajne  studiów:  

 
 od rrrr-mm-dd  do rrrr-mm-dd 

 

Teczka zawiera stron: …………, T……. 
 

 
Kierunek studiów …………………………….…………………  

 
    Rok obrony pracy ………………… 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

              ARCHIWUM 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 

Sygn. ………………………….. 

  

Załącznik Nr 3 
do Zasad 



 

 

 

 

pieczątka dziekanatu 

Z A W A R T O Ś Ć 

Teczki akt osobowych studenta: nazwisko i imię 

_____________________________________ 
 

Sygn. AUW ________/____________________________________________________ 

 

Strona:             Dokument: 

…………………… dokumenty postępowania kwalifikacyjnego stanowiące podstawę do 

przyjęcia  

                        na studia wpisu na listę studentów, w tym  w szczególności  

                        podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez  

                        kandydata oraz protokół indywidualny z postępowania                        

                         rekrutacyjnego;  

…………………… uwierzytelniona kopia świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów                

wyższych; 

………………….. zaświadczenie o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania 

rekrutacyjnego; 

…………………….    zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające znajomość języka polskiego,  

                        lekarskie i inne; 

………………….…  uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczeniowej; 

……………………. dokument potwierdzający pochodzenie polskie; 

…………………….     decyzja o przyjęciu na studia oraz oryginał zwrotnego  

                        potwierdzenia jej doręczenia (dotyczy cudzoziemców); 

……………………. akt ślubowania; 

……………………. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym 

kierunku; 

……………………. umowa o warunkach pobierania opłat związanych ze  świadczeniem usług  

                        edukacyjnych; 

……………………. karty okresowych osiągnięć studenta; dokumentację potwierdzająca 

uczestnictwo w praktykach;  

……………………. podania i decyzje władz Uczelni dotyczące toku studiów w szczególności: 

powtarzania semestru/roku, urlopów rozszerzenia toku studiów, 

indywidualnego toku studiów, nagród, wyróżnień, kar dyscyplinarnych; 

…………………….. dokumentacja wyjazdów zagranicznych; 

…………………….. wyciągi z kartotek pomocy materialnej; 

…………………….. skreślenie z listy studentów/rezygnacja ze studiów wraz z decyzją 

i oryginałem zwrotnego potwierdzenia jej doręczenia; 

…………………….. egzemplarz pracy dyplomowej na nośniku papierowym; 

…………………….. oświadczenie o prawach autorskich;  

   ……………………..  recenzje pracy dyplomowej; 

…………………….. protokół egzaminu dyplomowego; 

…………………….. dyplom ukończenia studiów – odpis do akt (uwierzytelniona kopia odpisu 

dyplomu w języku angielskim); 

…………………….. suplement – odpis do akt ( uwierzytelniona kopia odpisu suplementu do  

 dyplomu w języku angielskim); 

…………………….. zaświadczenie o stanie studiów; 

……………………. karta zobowiązań; karta obiegowa; 

……………………. potwierdzenie odbioru dokumentów; 

……………………. inne. 
 

 

Sporządził/ła: czytelny podpis:                                         Wrocław, rrrr-mm-dd  

 

 

Załącznik Nr 4 
do Zasad 



 

 

 
Załącznik Nr 4a 

do Zasad 
 

 

pieczątka dziekanatu 

 

 

Z A W A R T O Ś Ć 

 

 

Teczki akt osobowych studenta: nazwisko i imię___________________________________ 

 

Sygn. AUW ________/____________________________________________________ 

 

Strona: Dokument: 

 

 

dokumenty postępowania kwalifikacyjnego stanowiące podstawę do przyjęcia  

na studia wpisu na listę studentów, w tym w szczególności  podanie o przyjęcie 

na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez  kandydata oraz 

protokół indywidualny z postępowania  rekrutacyjnego; 

 

 

 

uwierzytelniona kopia świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów           

wyższych; 

 

 

zaświadczenie o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania 

rekrutacyjnego; 

 

 

 

zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające znajomość języka polskiego,  lekarskie 

i inne; 

 

 uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczeniowej; 

 

 dokument potwierdzający pochodzenie polskie; 

 

 decyzja o przyjęciu na studia oraz oryginał zwrotnego potwierdzenia jej 

doręczenia (dotyczy cudzoziemców); 

 

 akt ślubowania; 

 

 oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku; 

 

 umowa o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług  

edukacyjnych; 

 

 karty okresowych osiągnięć studenta; dokumentację potwierdzająca 

uczestnictwo w praktykach; 

 

 podania i decyzje władz Uczelni dotyczące toku studiów w szczególności: 

powtarzania semestru/roku, urlopów rozszerzenia toku studiów, indywidualnego 

toku studiów, nagród, wyróżnień, kar dyscyplinarnych; 

 

 dokumentacja wyjazdów zagranicznych; 

 

 wyciągi z kartotek pomocy materialnej; 

 

 skreślenie z listy studentów/rezygnacja ze studiów wraz z decyzją i oryginałem 

zwrotnego potwierdzenia jej doręczenia; 

 

 Karta Pracy Dyplomowej potwierdzająca przechowywanie pracy dyplomowej w 

APD; 

 



 recenzje pracy dyplomowej; 

 

 protokół egzaminu dyplomowego; 

 

 dyplom ukończenia studiów – odpis do akt (uwierzytelniona kopia odpisu 

dyplomu w języku angielskim); 

 

 suplement – odpis do akt (uwierzytelniona kopia odpisu suplementu do dyplomu 

w języku angielskim); 

 

 zaświadczenie o stanie studiów; 

 

 karta zobowiązań; karta obiegowa; 

 

 potwierdzenie odbioru dokumentów; 

 

 inne. 

 

  

 

 

 

 

Sporządził/ła: czytelny podpis:       Wrocław, rrrr-mm-d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


