
Uchwała Nr 45/2020 
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych 
na Politechnice Rzeszowskiej 

Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych 

w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia 

specjalistycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1791) oraz § 31 ust. 1 pkt 3 lit. b) Statutu 

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

Politechniki Rzeszowskiej: 

§ 1 

1. Zatwierdza wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice 

Rzeszowskiej: 

1) wzór 1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały – stosowany w przypadku 

ukończenia studiów podyplomowych niewłączonych do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji; 

2) wzór 2, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały – stosowany w przypadku 

ukończenia studiów podyplomowych potwierdzających uzyskanie kwalifikacji 

podyplomowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

2. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych według wzorów, o których mowa 

w ust. 1 będą wydawane uczestnikom studiów podyplomowych począwszy od 

1 października 2020 r. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 42/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 23 maja 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

w Politechnice Rzeszowskiej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

R e k t o r 
 
 

dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz 



  
Załącznik nr 1 do uchwały nr 45/2020  
Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 24 września 2020 r.  
– wzór 1 świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 
niewłączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 45/2020  
Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 24 września 2020 r.  
– wzór 2 świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 
włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
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