
Uchwała Nr 20/2021 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice 

Rzeszowskiej. 

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.), § 32 Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 

661) oraz § 31 ust. 1 pkt 3 lit. b) Statutu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 27 czerwca 2019 r. Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza: 

§ 1 

1. Zatwierdza wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia 

na Politechnice Rzeszowskiej, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

2. Zatwierdza wzór dyplomu ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Dyplomy według wzorów, o których mowa w ust. 1 i 2 będą wydawane absolwentom 

począwszy od 1 czerwca 2021 r. 

§ 2 

1. Odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt sporządzany będzie na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 albo załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy sporządzany będzie na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 albo załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3 

Wzory dyplomów ukończenia studiów, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, zostały opracowane 

zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach 

publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 725) i przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 44/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 24 września 



2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych 

na Politechnice Rzeszowskiej. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. 

 

 

Rektor 

prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 

 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2021 

 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.  

– wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 

 

 



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 20/2021 

 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.  

– wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia 

 



 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 20/2021  

Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 kwietnia 2021r.  

– wzór dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem 

 


