
Projekt uchwały nr 7/20/21 

 

Senatu  

Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji 

w Poznaniu 

 

z dnia 13 sierpnia 2021 roku    
 

 

w sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego 

stopnia w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. 

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

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 22 listopada 
2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53, z późn. zm.) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1 

Senat Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu zatwierdza następujące wzory 

dyplomów ukończenia studiów: 

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. 

§ 2 

Wymiarowanie wzorów dyplomów, o których mowa § 1, na przykładzie wzoru dyplomu 

ukończenia studiów pierwszego stopnia, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Opis techniczny zabezpieczeń określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

1. Dopuszcza się 2 mm przesunięcie nadrukowywanego tekstu 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: 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); 

§ 5 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Dziekan. 

§ 6 

Dyplomy według wzorów, o których mowa w § 1, wydaje się absolwentom od dnia 

16 lipca 2021 roku. 

§ 7 

Traci moc Uchwała nr 5/19/20 Senatu Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji 

w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów 

ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody 

i Edukacji w Poznaniu 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 16 lipca 2021 r.  

               

Przewodniczący Senatu 

Wyższej Szkoły Zdrowia, 

Urody i Edukacji w Poznaniu 

 

 

Załączniki: 

1) Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, 

2) Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia. 

3) Wymiarowanie wzorów dyplomów. 

4) Opis techniczny zabezpieczeń 

 

 


