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Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej
w Kutnie

z dnia 23 lipca

202'l, r.

Data wprowadzeniawzon) do obrotu prawnego

-

31 lipca 2021.

Datarozpoczęciawydawania dyplomów - 31 lipca 202I rokl.
Data okres waznościdyplomu - bezterminowo

Data zakoftczeniawydawania dyplomu

-

bezterminowo
4

Z

w sprawiez zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia,

dnietn 30 lipca 2021 rolęl, traci moc Uchwała nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki

Krajowej w Kutnie

drugiego stopnia;]

z dnia23

maja 2019 roku w sprawie zatwięrdzeniawzorów dyplomów

Ńończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia.

Na podstawię art, 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

5

-

Prawo o szkolnictwie wyższyrrr

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz w związku z ustawą

z

Uchwała wchodzi w życie z dniempodjęcia.

dnia 22 listopada

2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z2019 r. poz. 53, zpóźn. zm.) Senat uchwala, co
następuje:
1

1.

Senat Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie zatwierdza; .

' :
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j};łłeSe*&ą

"

1) wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, stanowiący zfiączńk'ńl,do.

2) wzór dyplomu ukończenia

studiów drugiego stopnia, stanowiący zńącznik nr 2 do

niniejszej uclrwały;
2.

Opis techniczny zabezpieczeń określazałącznlknr 3 do niniejszej uchwały.
2

1.

Dopuszcza się

2 mm przesunięcie

nadrukowywanego tekstu głównego oraz 1 mm

przesunięcie nadruku bordiury względern wymiarowańawzorów, o których mowa
2.

w

1.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od w;rmiarowania wzorów,
o których mowa

w

1,

w szczegóIności:

1) w przypadku koniecznościpomniejszenia rozmiaru czcionki lub przeniesienia treści
do kolejnego, dodatkowego wersu (np. ze względu na

ńyt

długie, niemieszczące się

w jednej linii dane osobowe absolwenta; na odpisie dyplomu w języku obcym

-

gdy

koniecznę jest przeniesienie do następnej linii prze,tłurnaczonego tekstu ze względll na

poprawność gramatycznąlub w związkuze zbytdługim, niemieszczącym się w jednej

linii tłumac zeńetrl

tekstu)

;

3
1.

Dyplomy według wzorów, o których mowa
31 lipca 202I

w

1, wydawane będą

ńsolwentom od dnia

rohl.
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