
 

UCHWAŁA NR 86/2017 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 
 

w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów 
 
 
Na podstawie art. 167 ust. 1a  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdza uczelniane wzory dyplomów: 
1) ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 1; 
2) ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 2; 
3) ukończenia jednolitych studiów magisterskich – załącznik nr 3. 

2. Wzór dyplomu w języku angielskim: 
1) dla studiów pierwszego stopnia zawiera załącznik nr 4; 
2) dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich zawiera załącznik nr 5. 

 
§ 2. Wzory dyplomów widoczne w promieniach UV zawierają elementy graficzne, godło 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz cztery daty rozmieszczone w rogach dyplomu oznaczające 
znamienne dla powstania Uniwersytetu Wrocławskiego wydarzenia historyczne tj.: 1505 - 
pierwsza próba utworzenia Uniwersytetu Wrocławskiego, 1702 - utworzenie Akademii Jezuickiej 
- Uniwersytetu, 1811 - połączenie Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu we Frankfurcie 
nad Odrą oraz 1945 - przekształcenie Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej 
na polskie szkoły akademickie – załącznik nr 6.  

 
§ 3. Do dyplomów ukończenia studiów stosuje się zabezpieczenia w papierze w postaci:  

1) dwutonowego bieżącego znaku wodnego wykorzystywanego na rzecz Uniwersytetu 
Wrocławskiego wyłącznie przez wykonawcę usługi drukowania; 

2) zabezpieczenia chemicznego przed próbami usuwania lub zmianą zapisów w dokumencie 
tj. odporność papieru na działanie rozpuszczalników (grupy kwasów, zasad)  
i zabezpieczenia przed próbami wywabienia nadrukowanych znaków (napisów); 

3) włókien zabezpieczających w papierze: 
a) niewidocznych w świetle dziennym i aktywnych w promieniowaniu UV, 
b) widocznych w świetle dziennym i nieaktywnych w promieniach UV, 
c) widocznych w świetle dziennymi i aktywnych w promieniach UV. 

 
§ 4. Tracą moc uchwały: 

1) Nr 63/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów; 

2) Nr 74/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 86/2017  
z dnia 28 czerwca 2017 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr 86/2017  
z dnia 28 czerwca 2017 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały Nr 86/2017  
z dnia 28 czerwca 2017 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały Nr 86/2017  
z dnia 28 czerwca 2017 r. 
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Załącznik nr 5 do uchwały Nr 86/2017  
z dnia 28 czerwca 2017 r. 
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Załącznik nr 6 do uchwały Nr 86/2017  
z dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

 


