Uchwała nr 24/IV/2019
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomów 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz w związku z § 32–34 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1861) Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala, co następuje:
§1
1. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdza:
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;
4) wzór dyplomu ukończenia wspólnych studiów pierwszego stopnia, stanowiący
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wzór dyplomu ukończenia wspólnych studiów drugiego stopnia, stanowiący załącznik
nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wzór dyplomu ukończenia wspólnych jednolitych studiów magisterskich, stanowiący
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
7) wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich dla absolwentów
kierunku weterynaria, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Wymiarowanie wzorów dyplomów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, na przykładzie wzoru
dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, określa załącznik nr 8
do niniejszej uchwały.
3. Wymiarowanie wzorów dyplomów, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6, na przykładzie wzoru
dyplomu ukończenia wspólnych jednolitych studiów magisterskich, określa załącznik nr 9
do niniejszej uchwały.
4. Wymiarowanie wzoru dyplomu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, określa załącznik nr 10
do niniejszej uchwały.

§2
1. Dopuszcza się 2 mm przesunięcie nadrukowywanego tekstu głównego oraz 0,5 mm
przesunięcie nadruku bordiury względem wymiarowania wzorów, o których mowa w § 1.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od wymiarowania wzorów,
o których mowa w § 1, w szczególności:

1) w przypadku konieczności pomniejszenia rozmiaru czcionki lub przeniesienia treści do
kolejnego, dodatkowego wersu (np. ze względu na zbyt długie, niemieszczące się w
jednej linii dane osobowe absolwenta; na odpisie dyplomu w języku obcym –
gdy konieczne jest przeniesienie do następnej linii przetłumaczonego tekstu
ze względu na poprawność gramatyczną lub w związku ze zbyt długim,
niemieszczącym się w jednej linii tłumaczeniem tekstu);
2) w przypadku wydruku dyplomów ukończenia studiów wspólnych, na których
umieszcza się nie więcej niż 5 nazw podmiotów będących stronami umowy, w których
odbywało się kształcenie, w celu uniknięcia zbyt dużej wolnej przestrzeni między
nazwami tych podmiotów a słowem „Dyplom” (dotyczy pierwszej strony dyplomu).
§3
Dyplomy według wzorów, o których mowa w § 1, wydawane będą absolwentom od dnia
1 października 2019 roku.
§4
Z dniem 1 października 2019 roku traci moc uchwała nr 83/VI/2017 Senatu Uniwersytetu
Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów
dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa
ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz uchwała nr
84/VI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie
zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
prowadzonych wspólnie dla absolwentów kierunku weterynaria.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

