
Uchwała nr 123/2018-2019 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów 

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

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

poz. 1668 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 r. poz. 1861 z późn. zm. ), 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 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 wg wzorów, o których mowa w ust. 1 oraz odpisy w języku angielskim, o 

których mowa w ust. 2 wydawane będą począwszy od 1 października 2019 r. 
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§2 

Wzory dyplomów, o których mowa w §1 spełniają wymagania określone  w ustawie z dnia 22 

listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 53 z późn. zm.) i 

przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

§3 

1. Do dnia 30 września 2019 r. wydawane będą uczelniane dyplomy ukończenia 

studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz odpisy w języku 

angielskim dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w 

Lublinie wg wzorów określonych uchwałą nr 52/2016-2017 Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

2. Z dniem 1 października 2019 r. traci moc 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 Przyrodniczego w Lublinie. 

§4 

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

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.              
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