
UCHWALA NrJ.lt8.N!2019 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 11 września 2019 r. 

w sprawie: zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów wydawanego przez Uczelnię od 
dnia 1 października 2019 r. absolwentom studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 
2019/2020, w zw. ze zmianą Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 
sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.), 
wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 
2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1498) 

oraz 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 133/V/2019 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 18 czerwca 
2019 r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomu. 

Na podstawie: 
- art. 77 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z p6źn. zm.) uchwala

się, co następuje:

§ 1

Senat Paf1stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie zatwierdza wzór dyplomu 
ukończenia studiów wydawanego przez Uczelnię od dnia 1 października 2019 roku 
absolwentom studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, dostosowany do 
wymogów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 
27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.), zmienionego Rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie studiów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1498). W dyplomie wskazuje się dyscyplinę, do której 
zgodnie z programem studiów przypisano przeważającą część efektów uczenia się. Wzór 
dyplomu, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§2

§2 uchwały Nr 133/V/20] 9 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie:
zatwierdzenia wzorów dyplomu, zmienia się w ten sposób, że zapis:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podj�cia i ma zastosowanie do dyplomów wydawanych od 
dnia 1 października 2019 r." 

zastępuje się zapisem: 

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dyplomów wydawanych 
dla absolwentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019/2020 i w latach 
następnych". 



§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§4

Do dnia wejścia w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
i nauki, w przedmiocie zmiany nazwy Uczelni z: ,,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Ciechanowie" na: Pa1istwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w 
Ciechanowie'', wydanego na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). Uczelnia wydając dyplomy posługuje się nazwą 
dotychczasową. 

Przewodniczący Senatu 

Prof.0:t�\e�tJ/Ji.: 

VOKAT 

czewald 
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