Zarządzenie nr 14/2011
Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie odpisu dyplomu wraz z suplementem w tłumaczeniu na język angielski
W związku z § 12 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z dnia 8 grudnia
2006 r.) zarządza się, co następuje:
1. Student ma obowiązek złożyć opłacony wniosek o dyplom w języku angielskim wraz z
suplementem we właściwym dziekanacie w zawitym terminie 30 dni od daty obrony pracy
magisterskiej. Termin do złożenia wniosku nie może zostać przywrócony ani wydłużony.
2. Najdalej w ciągu tygodnia po końcu każdego miesiąca, w którym złożono wniosek lub
wnioski zgodnie z pkt 1, właściwy dziekanat przekazuje Sekcji Informatyzacji stosowną
informację z zaznaczeniem, którzy z wnioskodawców odbywali częściowo studia za granicą.
3. W przypadku wnioskodawców odbywających studia za granicą dziekanat ma – w celu
uniknięcia przekłamań w podwójnym tłumaczeniu - obowiązek przygotować kserokopie
właściwych dokumentów zawierających oryginalne (angielskie oraz francuskie) nazwy
przedmiotów studiowanych za granicą. Kserokopie właściwych dokumentów powinny być
przekazywane przez właściwy dziekanat do dziekanatu głównego WPAiE w terminie
wskazanym w pkt 2, z przeznaczeniem dla kierownika Zespołu ds. Tłumaczeń.
4. Sekcja Informatyzacji ma obowiązek ujawnić kierownikowi Zespołu ds. Tłumaczeń, przy
pomocy systemu ds. tłumaczeń polską wersję suplementów najdalej w ciągu tygodnia od dnia
otrzymania informacji, o której mowa w pkt 2. Ujawnienie potwierdzone powinno zostać
mailem wysłanym na adres kierownika Zespołu ds. Tłumaczeń.
5. Zespół ds. Tłumaczeń ma obowiązek dokonać tłumaczenia w terminie nie dłuższym niż
dwa tygodnie od dnia otrzymania przez Kierownika Zespołu informacji, o której mowa w pkt
4.
6. Pkt 3 niniejszych zasad obowiązuje w odniesieniu do wszystkich wniosków dotychczas
nieprzekazanych przez właściwy dziekanat Sekcji Informatyzacji zgodnie z pkt 2.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

