
 
 

 
 

Uchwała Nr 45/2015/VIII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 29 października 2015 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr 41/2013/VI  
Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r.  

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów  
pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia  

prowadzonych wspólnie w Politechnice Lubelskiej 

Na podstawie art. 167 ust. 1a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 
2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, 
warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia 
studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru 
suplementu do dyplomów (Dz. U. Nr 196, poz. 1167) Senat Politechniki 
Lubelskiej u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr 41/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia  
24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia 
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia 
prowadzonych wspólnie w Politechnice Lubelskiej (t.j. Obwieszczenie  
Nr 4/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 października 2013 r.) 
wprowadza się następującą zmianę: 
1) W § 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

,,7) wzór dyplomu ukończenia z wyróżnieniem studiów pierwszego 
stopnia prowadzonych wspólnie, stanowiący Załącznik nr 7 do 
niniejszej Uchwały.”. 

§ 2. 

We wzorach dyplomów, o których mowa w § 1 pkt 1-7 Uchwały  
Nr 41/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r.  
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego 
i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych 
wspólnie w Politechnice Lubelskiej (t.j. Obwieszczenie Nr 4/2013 Rektora 
Politechniki Lubelskiej z dnia 11 października 2013 r.), dopuszcza się 
możliwość rozszerzenia wierszy określających nazwę kierunku i specjalności. 



§ 3. 

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają 
zmianom. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez rektora 
Politechniki Lubelskiej. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


