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Uchwała nr 52/2016-2017 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów                            

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

 

Na podstawie art. 167 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016 

poz. 1842) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. 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. 2017 poz. 279) uchwala się co następuje: 

 

§1 

1. Zatwierdza się następujące wzory uczelnianych dyplomów ukończenia studiów                       

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie: 

1) wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały; 

2) wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały; 

3) wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich  stanowiący załącznik 

nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

2. Zatwierdza się następujące wzory odpisów w języku angielskim uczelnianych 

dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie: 

1) wzór odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia stanowiący załącznik 

nr 4 do niniejszej uchwały; 

2) wzór odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia stanowiący załącznik                    

nr 5 do niniejszej uchwały; 

3) wzór odpisu dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich  stanowiący 

załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

3. Dyplomy, według wzorów, o których mowa w ust. 1, oraz odpisy w języku angielskim, 

o których mowa w ust. 2, wydawane będą począwszy od 1 października 2017 r.  

 

§2 

1. Do dnia 30 września 2017 r. wydawane będą uczelniane dyplomy ukończenia studiów 

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie według wzoru określonego uchwałą Senatu 

nr 36/2014-2015 z dnia 27 lutego 2015 r. 
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w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Lublinie 

2. Z dniem 1 października 2017 r. traci moc uchwała Senatu nr 36/2014-2015 z dnia                   

27 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia 

studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

 

§3 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

                     

                                                    

PRZEWODNICZĄCY SENATU 

REKTOR 

(-)PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 

 


