
Uchwała nr 33/III/2015 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 25 marca 2015 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia   

                    19 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów  

                    dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz  

                    jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów  

                    podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego  

                    na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.) oraz zmiany uchwały  

                    nr 70/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013   

                    roku w sprawie zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianych   

                    wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych   

                    wspólnie, drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów   

                    magisterskich prowadzonych wspólnie (z późn. zm.): 

 

Na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a w związku z art. 168 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 

– Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz w związku 

z § 7 i § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 

roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków 

wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw 

ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, 

poz. 1167) oraz na podstawie § 24 pkt 19 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 

roku w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru 

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu 

dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.) wprowadza się następującą 

zmianę: 

§ 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Dyplomy według wzorów, o których mowa w § 1 wydaje się absolwentom, którzy złożą 

egzamin dyplomowy po dniu 31 maja 2015 r.” 

§ 2 

W uchwale nr 70/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku  

w sprawie zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianych wzorów dyplomów 



ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, drugiego stopnia 

prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie  

(z późn. zm.) wprowadza się następującą zmianę: 

§ 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Dyplomy według wzorów, o których mowa w § 1 wydaje się absolwentom, którzy złożą 

egzamin dyplomowy po dniu 31 maja 2015 r.” 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


