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ZARZĄDZENIE Nr 194/12/2021 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie zmiany procedury przygotowywania, ewidencjonowania i wydawania 
dokumentów ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych i kursów 

 

Na podstawie § 18 ust. 4 pkt 3 Statutu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz 
obowiązujących w niej Zasad dyplomowania, w celu podniesienia jakości organizacji otrzymania 
przez absolwentów, studentów lub uczestników kursów właściwie przygotowanych dokumentów 
ukończenia studiów, studiów podyplomowych i kursów zmienia się dotychczas obowiązującą 
procedurę przygotowywania, ewidencjonowania i wydawania ww. dokumentów, na następującą: 

1. Osobą odpowiedzialną za właściwe przygotowanie dokumentów ukończenia studiów 
wyższych, studiów podyplomowych i kursów jest specjalista ds. dyplomów. 

2. Odpowiedzialnymi za organizację wydawania dokumentów ukończenia studiów, studiów 
podyplomowych i kursów czyni się kierowników dziekanatów. 

3. Specjalista ds. dyplomów poprzez prorektora ds. edukacji protokolarnie otrzymuje od 
kierownika dziekanatu kompletne teczki studentów wraz z dokumentacją z egzaminu 
dyplomowego oraz 1 egz. pracy dyplomowej w terminie siedmiu dni od daty egzaminu 
dyplomowego. 

4. W przypadku otrzymania niekompletnej teczki studenta specjalista ds. dyplomów ma 
obowiązek przesłania informacji o brakującej dokumentacji prorektorowi ds. edukacji. 

5.  Po przygotowaniu właściwych dokumentów ukończenia studiów (w nieprzekraczalnym 
terminie 20 dni od daty obrony), studiów podyplomowych lub kursów specjalista ds. 
dyplomów poprzez prorektora ds. edukacji przedstawia je rektorowi do podpisu (w ciągu 
25 dni od daty obrony) a następnie przekazuje właściwemu kierownikowi dziekanatu (w 
nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty obrony). 

6. Specjalista ds. dyplomów na bieżąco przesyła kierownikowi dziekanatu księgę 
dyplomów oraz księgę dokumentów ukończenia studiów podyplomowych i kursów (w 
wersji elektronicznej) uzupełnioną o przygotowane do odbioru dokumenty ukończenia 
studiów, studiów podyplomowych i kursów. 

7. Kierownik dziekanatu wydaje absolwentom dokumenty ukończenia studiów, studiów 
podyplomowych lub kursów, a egzemplarze do akt z podpisem absolwenta przekazuje 
specjaliście ds. dyplomów. 

8. Ustalonymi terminami wydawania dokumentacji ukończenia studiów, studiów 
podyplomowych i kursów są dni i godziny pracy dziekanatu. 

9. Kierownik dziekanatu prowadzi ewidencję wydanych dyplomów oraz świadectw 
ukończenia studiów podyplomowych i kursów zarówno w wersji papierowej, jak i 
elektronicznej. 

10. Specjalista ds. dyplomów prowadzi księgę dyplomów oraz księgę dokumentów 
ukończenia studiów podyplomowych i kursów tylko w wersji elektronicznej.  

11. Przesłaną przez specjalistę ds. dyplomów księgę w wersji elektronicznej kierownik 
dziekanatu uzupełnia o daty odbioru i wykaz odebranych dokumentów przez 
absolwentów/studentów. 
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12. Ostatniego dnia miesiąca kierownik dziekanatu przekazuje specjaliście ds. dyplomów 
wersję elektroniczną ewidencji wydanych dyplomów i świadectw, uzupełnioną o daty 
odbioru dokumentacji ukończenia studiów, studiów podyplomowych i kursów. 

13.  5-go dnia każdego miesiąca specjalista ds. dyplomów przekazuje rektorowi księgę 
dyplomów w wersji elektronicznej. 

14. Kompletne teczki absolwentów wraz z podpisanym egzemplarzem do akt, specjalista ds. 
dyplomów przekazuje protokolarnie do archiwum w ciągu 90 dni od daty obrony. 

15. Odpowiedzialnym za wdrożenie w życie oraz nadzór nad realizacją postanowień 
niniejszego zarządzenia czyni się prorektora ds. edukacji. 

16.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku. Z dniem 31.12.2021 roku 
traci moc zarządzenie rektora nr 098/08/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. 

 
REKTOR 

 
dr Andrzej ZDUNIAK 

Wykonano w 10 egz.: 
Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 5 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 6 – Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie 
Egz. nr 7 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 10 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 

 
 


