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Uchwała nr 1/2021 Senatu 

Uczelni Jana Wyżykowskiego 

z dnia 04 lutego 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów  

pierwszego stopnia, drugiego stopnia  i jednolitych studiów magisterskich 

 

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z § 32 Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tj. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. – Ustawa  

o dokumentach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 725 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia w Uczelni Jana Wyżykowskiego 

wraz z odpisami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Uchwala się wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia w Uczelni Jana Wyżykowskiego, 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Uchwala się wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich w Uczelni Jana 

Wyżykowskiego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Dyplomy według wzorów, o których mowa w § 1 wydaje się na blankiecie posiadającym 

zabezpieczenia przed fałszerstwem. 

Graficzny opis zabezpieczeń poddruku dyplomu ukończenia studiów w UJW wraz z pismem 

Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (będącej wytwórcą poddruków) deklarującym 

spełnianie przez poddruk wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie minimalnych zabezpieczeń dokumentów 

publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. z 2019 r. poz. 1281 z późn. zm.), stanowi załącznik  

nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Opis techniczny do wydruku dyplomu ukończenia studiów, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

 

 

 



§ 4 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2021 r.  

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr 12/2019 Senatu Uczelni 

z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów  

w Uczelni Jana Wyżykowskiego. 

 

 

Rektor 

                               

  dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW 

 


