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Poz. 155 

UCHWAŁA NR 429 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 22 maja 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów i świadectw 
 na Uniwersytecie Warszawskim 

 
Na podstawie art. 160 ust. 4, art. 164 ust. 1 oraz art. 181 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), 
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), rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie 
dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1837) oraz rozporządzeniem 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) Senat Uniwersytetu Warszawskiego 
postanawia, co następuje: 

§ 1 
1. Zatwierdza się wzór: 

1) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, stanowiący załącznik nr 1 
do uchwały; 

2) dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, stanowiący załącznik nr 2 
do uchwały; 

3) dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, stanowiący załącznik nr 3 
do uchwały ; 

4) dyplomu ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia stanowiący załącznik 
nr 4 i nr 5 do uchwały; 

5) dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia, stanowiący załącznik 
nr 6 i nr 7 do uchwały; 

6) dyplomu ukończenia studiów wspólnych jednolitych magisterskich, stanowiący 
załącznik nr 8 i nr 9 do uchwały; 

7) dyplomu doktorskiego, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały; 
8) dyplomu habilitacyjnego, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały; 
9) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 12 

do uchwały. 
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§ 2 
Tracą moc: 

1) uchwała nr 561 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. 
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych na 
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2012 r. poz. 197 z późn. zm.); 

2) w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego 
stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na 
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2017 r. poz. 173); 

3) uchwała nr 138 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor UW z 2017 r. poz. 175); 

4) uchwała nr 162 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych 
na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2017 poz. 214); 

5) traci moc uchwała nr 137 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 
2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów 
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich, prowadzonych wspólnie (Monitor UW z 2017 r. poz. 174). 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od roku 

akademickiego 2019/2020. 
 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik nr 10 

do uchwały nr 429 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 22 maja 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów
i świadectw na Uniwersytecie Warszawskim
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