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Zarządzenie Nr 207/2020 
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 2 listopada 2020 roku 
 

w sprawie wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich o profilu 
ogólnoakademickim dla absolwentów kierunku weterynaria 
 
Na podstawie art. 77 ust. 1 i art. 60 ust 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 14 ust. 1 Statutu Uczelni z dnia  
14 czerwca 2019 r., w zw. z Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 30 października 2020 roku 

 
zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1 

Wprowadza się od roku akademickiego 2020/2021 wzór dyplomu ukończenia jednolitych 
studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim dla absolwentów kierunku weterynaria –  
w brzmieniu załącznika. 
 

 

§ 2 

1. Poddruki dyplomów, o których mowa w § 1, zostały zabezpieczone zgodnie  
z obowiązującymi przepisami o dokumentach publicznych drugiej kategorii. 

2. Określone zabezpieczenia dyplomów to zabezpieczenia w podłożu i druku: widoczny brak 
luminescencji papieru, włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym, włókna 
zabezpieczające widoczne w świetle UV, tło giloszowe, ramka giloszowa, element wykonany 
farbą irydyscentną, numeracja typograficzna widoczna w świetle dziennym w kolorze 
czarnym, zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych 
zapisów metodami chemicznymi i inne. 

3. Szczegółowy opis zabezpieczeń dyplomów określony został w załączniku do Uchwały 
Senatu nr 93/2020 z dnia 30 października 2020 roku i jest dostępny w Biurze Rektora. 

 
 

§ 3 

Dyplomy będą wydawane osobom kończącym studia zgodnie z Uchwałą Senatu nr 12/2019  
z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zniesienia kierunku studiów weterynaria prowadzonego przez 
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR na stacjonarnych jednolitych studiach 
magisterskich na profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2019/2020 od dnia  
1 lutego 2021 roku. 

 
§ 4 

1. Z dniem 1 lutego 2021 roku traci moc Zarządzenie Rektora Nr 65/2019 z dnia 29 maja 2019 
roku w sprawie wprowadzenia wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów 
magisterskich dla absolwentów kierunku weterynaria od roku akademickiego 2019/2020.  
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2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Kraków, dnia 2 listopada 2020 roku 

                  R e k t o r 

 

                                                                                  dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 


