UCHWAŁA NR 32l20I2
SENATU LINIWERSYETU SZCZECŃ SKIEGO
z dnia}7 marca2013

r"

w sprawie zatwrcrdzenia wzoru Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz
świadectwa kursów dokształcaj ących na Uniwersytecie Szczecińskim

Na podstawię art" 167 ust. 1 ustawy z dniaL7 lipca2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
(tj" Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) otaz tozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 września2011 r' w sprawie tytułów zawodowych nadawanych
absolwentom studiów, warunków wydawania oraz nięzbędnych elementów dyplomów
ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomolvych oraz wzoru
suplementu do dyplomu (Dz. U. z20I1 r. Nr 196 poz" 1167) uchwala się, co następuje:
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1. Wprowadza się wzar świadectwaukończenia studiów

podyplomowych
obowiązujący na Uniwersytecie Szczecińskim, stanowiący zaŁącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

2"

Świadectwo ukończenia studiów podyplomo\^rych na Uniwers1.tecie Szczecińskim
zawięra następuj ące niezbędne elemenĘ :
1) godło uczelni umieszczone w widocznym miejscu oraz informację o treści:
"Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej " ;
Ż) nazwę:.''świadectwo ukończenia studiów podyplomowych'';
3) nazwęuczelni;
4) naTwę podstawowej j edno stki or gartłzacyj nej uczelni ;
5 ) informacj e dotyczące posiadacza świadectwa:
a) imię lub imiona i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia;
6) informacje dotyczące studiów podyplomowych, w tym: zaWes, liczbę
semestrów, wynik studiów podyplomolvych;
7) pieczątki imienne i podpisy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
oraz rektora;
8) pieczęć urzędową uczelni;
9) miejscowośó i datę wydania świadectwa;
l0)wykaz przedmiotów v,lraz z liczbą godzin zajęó teoretycznych, zajęć
praktyczny ęh oraz liczbąpunlctów ECTS ;
1 1 ) numer świadectwa podyplomowego"
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się wzót świadectwa ukończenia kursu dokształcającego
obowiązujący na Uniwersytecie Szczecińskim, stanowiący zaŁącznik nr 2a t 2b do
niniejszej uchwały.
Wprowadza

Świadectwo ukończenia kursu doksŹałcającego na Uniwersytecie Szczecińskim
zawiera następuj ące niezbędne elementy
1) godło uczelni umieszczone w widocznym miejscu oraz informację o treści:
"Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej " ;
2) naz:wę: ''świadectwo ukończenia kursu dokształcającego '';
3) nazwęuczelni;
4) nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
5 ) informacj e doty czące po siadacza świadectwa:
a) imię lub imiona i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia;
6) informacje dotyczące kursu dokształcającego' w tym: zakres, wynik kursu;
7) pieczątki imienne i podpisy kierownika jednostki prowadzącej kurs oraz
kierownika podstawowej j ednostki organizacyjnej ;
pieczęó
8)
urzędową uczelni;
9) miejscowoŚć i datę wydania świadectwa;
10) wykaz przedmiotów wnaz zItczbągodzin zajęć _ wg decyzji Rady WydziaŁu.
:

Ą

_)"

Dane techniczne świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie
Szczecińskim reguluje odrębne zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
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i" Przepisy uchwały mają zastosowanie w odniesieniu do absolwentów studiów
podyplomo!\ych i kursów doksŻałcających rozpoczętych od roku akademickiego
201212013.

2.

Absolwentom studiów podyplomolvych i kursów dokształcających rozpoczętych
przed rokiem akademickim 20IŻl20I3 wydawane są świadectwa ukończenia
studiówlkursów według wzorów określonych w doĘchczasowych przepisach, nie
późniejjednak niz do dnia 1 stycznia 2014 r.
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