
Zarządzenie nr 59 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 16 lipca 2020 roku 

 

zmieniające Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 lipca 2020 r. 

w sprawie zasad wypełniania i wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów, 

ich odpisów i duplikatów 

 

 

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, art. 77 i 79 ust. 2 pkt 4 i 5  

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 85 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.)  

w związku z Uchwałą nr 2542 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów 

wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku (z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się następujące zmiany w Zarządzeniu nr 57 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zasad wypełniania i wydawania dyplomów ukończenia studiów 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, suplementów do 

dyplomów, ich odpisów i duplikatów: 

 

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uczelnia, po uiszczeniu opłat określonych w odrębnych przepisach, wydaje, na wniosek 

studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu lub odpis suplementu do dyplomu,  

w języku polskim lub w języku obcym, o którym mowa w ust. 1.” 

 

2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu lub 

odpis suplementu do dyplomu w: 

1) języku polskim lub 

2) języku obcym, o którym mowa w ust. 1, po uiszczeniu opłaty.” 

 

3) dodaje się § 5 a w brzmieniu: 

„§ 5 a 

W terminie 14 dni od daty ukończenia studiów przez absolwenta dziekanat dostarcza do Biura 

Rektora dyplom wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisy do podpisu rektora albo 

upoważnionego prorektora.” 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                    Rektor 

     Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 


