
Uchwała nr 68/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 25 marca 2021 roku 
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych  

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
  

Na podstawie art. 77 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 
2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725), art. 8 pkt 9 i 10 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 226), § 32 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. 
zm.), § 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019  
r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1289), 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019  
r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed 
fałszerstwem (Dz. U. z 2019 r. poz. 1281), rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych 
informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji 
pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  
i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji (Dz. U. z 2019  
r. poz.1574), w związku z pismem Przewodniczącego Komisji do spraw dokumentów 
publicznych nr DSO-KDP-480-2-72/20, Senat Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach uchwala, co następuje:     
 

§ 1  
1. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zatwierdza następujące wzory 

dyplomów ukończenia studiów: 
1) wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

2) wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

3) wzór dyplomu ukończenia z wyróżnieniem studiów pierwszego stopnia  
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, stanowiący załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały; 

4) wzór dyplomu ukończenia z wyróżnieniem studiów drugiego stopnia  
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, stanowiący załącznik nr 4 do 
niniejszej uchwały. 

2. Opis techniczny wzoru dyplomu został określony w załączniku nr 5 do niniejszej 
uchwały. 

3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wzorów znaków graficznych 
informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji na dyplomie, należy 
stosować znaki graficzne zgodne z obowiązującymi przepisami.  



 
§ 2  

Dotychczasowe wzory dyplomów ukończenia studiów zatwierdzone uchwałą nr 
104/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 27 
czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów 
wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach obowiązują do dnia 31 
maja 2021 r.  

 
§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.  
 
 
 

Przewodnicząca Senatu 
Rektor 

 
 

(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 


