
         
Uchwała nr 130/2017 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 87/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzorów uczelnianych dyplomów 

ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich, studiów prowadzonych wspólnie, wzoru uczelnianego świadectwa 

ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie 

 

Na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 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 dyplomu (Dz. U. z 2017 r. poz. 279), Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, 

co następuje:  

§ 1 

W uchwale nr 87/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

w sprawie wprowadzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów prowadzonych 

wspólnie, wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru 

uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie 

§ 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5 

1. Traci moc uchwała nr 455/2012 z dnia 29 marca 2012 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów 

prowadzonych wspólnie oraz wzór uczelnianego świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych, ze zm., z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

2. Traci moc uchwała nr 63/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych prowadzonych wspólnie, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Dyplomy ukończenia studiów według wzorów określonych na podstawie uchwały, o której 

mowa w ust. 1, mogą być wydawane nie dłużej niż do dnia 30 września 2017 r. 

4. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych według wzorów określonych na 

podstawie uchwał, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wydawane do czasu włączenia 

kwalifikacji podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa 

w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. 986, ze zm.).”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 


