
 
 
 
 

 
 

Uchwała nr 56/2020-2024 
 Senatu Uniwersytetu Opolskiego 

z dnia 27 maja 2021 r. 
 

w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 14/2020-

2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów 

w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce 
 
Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 1 pkt 14) 
Statutu Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: uchwała nr 32/2020-2024 Senatu 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 marca 2021 r.), Senat Uniwersytetu Opolskiego 
uchwala: 
 

§ 1 
1. W uchwale nr 227/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 

września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów 
w Uniwersytecie Opolskim wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) zmienia się załącznik nr 1 – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia 

(język angielski) – który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

2) zmienia się załącznik nr 2 – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia 
(język angielski) – który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały; 

3) zmienia się załącznik nr 3 – dyplom ukończenia jednolitych studiów 
magisterskich (język angielski) – w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały; 

4) zmienia się załącznik nr 4 – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia 
(język francuski) – który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 4 do 
niniejszej uchwały; 

5) zmienia się załącznik nr 5 – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia 
(język francuski) – który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 5 do 
niniejszej uchwały; 

6) zmienia się załącznik nr 6 – dyplom ukończenia jednolitych studiów 

magisterskich (język francuski) – w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 6 do 
niniejszej uchwały; 

7) zmienia się załącznik nr 7 – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia 
(język hiszpański) – który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 7 do 
niniejszej uchwały; 

8) zmienia się załącznik nr 8 – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia 
(język hiszpański) – który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 8 do 
niniejszej uchwały; 



9) zmienia się załącznik nr 9 – dyplom ukończenia jednolitych studiów 

magisterskich (język hiszpański) – w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 9 
do niniejszej uchwały; 

10) zmienia się załącznik nr 10 – dyplom ukończenia studiów pierwszego 
stopnia (język niemiecki) – który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 
10 do niniejszej uchwały; 

11) zmienia się załącznik nr 11 – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia 
(język niemiecki) – który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 11 do 
niniejszej uchwały; 

12) zmienia się załącznik nr 12 – dyplom ukończenia jednolitych studiów 
magisterskich (język niemiecki) – w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 12 
do niniejszej uchwały; 

13) zmienia się załącznik nr 13 – dyplom ukończenia studiów pierwszego 
stopnia (język rosyjski) – który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 
13 do niniejszej uchwały; 

14) zmienia się załącznik nr 14 – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia 
(język rosyjski) – który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 14 do 
niniejszej uchwały; 

15) zmienia się załącznik nr 15 – dyplom ukończenia jednolitych studiów 
magisterskich (język rosyjski) – w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 15 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały nr 14/20202024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia 
studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce. 
 

§ 3 
Ogłasza się w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały nr 
14/20202024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w 
tłumaczeniu na języki obce, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 
56/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 
zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 14/20202024 Senatu 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów 
dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki 
obce. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

PRZEWODNICZĄCY  

SENATU UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO  
     

                  prof. dr hab. Marek Masnyk 
 
 

 
 


