
 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 17/2020/2021 

z dnia 2 marca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów 

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

nauce (Dz.U. z 2020 r. , poz. 85 z późn. zm) w związku z art. 73 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 

listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 725 z późń. zm.) 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się: 

wzór dyplomu,  na zabezpieczonym przed fałszerstwem blankiecie, zgodnie z wymaganiami 

ustawy z dnia 22  listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 725), 

zaakceptowany, w dniu 17 lipca 2020 r., przez Zespół do spraw opracowywania wzoru 

dokumentu publicznego: 

1) Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik Nr 1 do uchwały (oryginał, 

odpis, odpis przeznaczony do akt, duplikat)  

2) Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik Nr 2 do uchwały (oryginał, 

odpis, odpis przeznaczony do akt, duplikat)  

3) Dyplom ukończenia jednolitych  studiów magisterskich – załącznik Nr 3 do uchwały 

(oryginał, odpis, odpis przeznaczony do akt, duplikat)  

4) Dyplom ukończenia wspólnych studiów pierwszego stopnia – załącznik Nr 4  

do uchwały (oryginał, odpis, odpis przeznaczony do akt, duplikat)  

5) Dyplom ukończenia wspólnych studiów drugiego stopnia – załącznik Nr 5 do uchwały 

(oryginał, odpis, odpis przeznaczony do akt, duplikat)  

6) Dyplom ukończenia wspólnych jednolitych  studiów magisterskich – załącznik Nr 6  

do uchwały (oryginał, odpis, odpis przeznaczony do akt, duplikat)  

7) Odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w tłumaczeniu na język 

angielski – załącznik Nr 7 do uchwały 

8) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w tłumaczeniu na język angielski  

– załącznik Nr 8  do uchwały 

9)  Odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich w tłumaczeniu  

na język angielski – załącznik Nr 9 do uchwały 



10) Odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w tłumaczeniu  

na język francuski – załącznik Nr 10 do uchwały 

11) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w tłumaczeniu na język francuski  

– załącznik Nr 11 do uchwały 

12)  Odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich w tłumaczeniu  

na język francuski – załącznik Nr 12 do uchwały 

13) Odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w tłumaczeniu  

na język hiszpański – załącznik Nr 13 do uchwały 

14) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w tłumaczeniu na język 

hiszpański – załącznik Nr 14 do uchwały 

15)  Odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich w tłumaczeniu  

na język hiszpański – załącznik Nr 15 do uchwały 

16) Odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w tłumaczeniu  

na język niemiecki – załącznik Nr 16 do uchwały 

17) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w tłumaczeniu na język niemiecki  

– załącznik Nr 17 do uchwały 

18)  Odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich w tłumaczeniu  

na język niemiecki – załącznik Nr 18 do uchwały 

19) Odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w tłumaczeniu na język 

rosyjski – załącznik Nr 19 do uchwały 

20) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w tłumaczeniu na język rosyjski  

– załącznik Nr 20 do uchwały 

21)  Odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich w tłumaczeniu  

na język rosyjski – załącznik Nr 21 do uchwały 

22) Odpis dyplomu ukończenia wspólnych studiów pierwszego stopnia w tłumaczeniu  

na język angielski – załącznik Nr 22  do uchwały 

23) Odpis dyplomu ukończenia wspólnych studiów drugiego stopnia w tłumaczeniu  

na język angielski – załącznik Nr 23  do uchwały 

24)  Odpis dyplomu ukończenia wspólnych jednolitych studiów magisterskich  

w tłumaczeniu na język angielski – załącznik Nr 24  do uchwały 

25) Odpis dyplomu ukończenia wspólnych studiów pierwszego stopnia w tłumaczeniu  

na język francuski – załącznik Nr 25 do uchwały 

26) Odpis dyplomu ukończenia wspólnych studiów drugiego stopnia w tłumaczeniu  

na język francuski – załącznik Nr 26 do uchwały 

27)  Odpis dyplomu ukończenia wspólnych jednolitych studiów magisterskich  

w tłumaczeniu na język francuski – załącznik Nr 27  do uchwały 

28) Odpis dyplomu ukończenia wspólnych studiów pierwszego stopnia w tłumaczeniu  

na język hiszpański – załącznik Nr 28  do uchwały 

29) Odpis dyplomu ukończenia wspólnych studiów drugiego stopnia w tłumaczeniu  

na język hiszpański – załącznik Nr 29 do uchwały 

30)  Odpis dyplomu ukończenia wspólnych jednolitych studiów magisterskich  

w tłumaczeniu na język hiszpański – załącznik Nr 30 do uchwały 

31) Odpis dyplomu ukończenia wspólnych studiów pierwszego stopnia w tłumaczeniu  

na język niemiecki – załącznik Nr 31 do uchwały 

32) Odpis dyplomu ukończenia wspólnych studiów drugiego stopnia w tłumaczeniu  

na język niemiecki i – załącznik Nr 32 do uchwały 



33)  Odpis dyplomu ukończenia wspólnych jednolitych studiów magisterskich  

w tłumaczeniu na język niemiecki – załącznik Nr 33 do uchwały 

34) Odpis dyplomu ukończenia wspólnych studiów pierwszego stopnia w tłumaczeniu  

na język rosyjski – załącznik Nr 34 do uchwały 

35) Odpis dyplomu ukończenia wspólnych studiów drugiego stopnia w tłumaczeniu  

na język rosyjski – załącznik Nr 35 do uchwały 

36) Odpis dyplomu ukończenia wspólnych jednolitych studiów magisterskich  

w tłumaczeniu na język rosyjski – załącznik Nr 36 do uchwały 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

                         Rektor 

 

mgr Iwona Staszewska – Chyła                  prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr … /3/2020/2021 


