
 
 

 

Poz. 322 

ZARZĄDZENIE NR 151 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 35 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących 

postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia,  
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia 

 na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2020/2021 

Na podstawie § 4 ust. 4 uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania 
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia 
drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 
(Monitor UW z 2019 r. poz. 198 z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 5c ustawy z dnia  
16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 z późn. 
zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu nr 35 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  
25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania 
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia 
drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2020/2021 
(Monitor UW z 2020 r. poz. 103) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. w terminie wyznaczonym zgodnie z § 6 Kandydat zakwalifikowany na 
studia drugiego stopnia składa: 
1) oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: 

dyplomu magistra, albo dyplomu licencjata, albo dyplomu inżyniera, albo 
dyplomu równorzędnego wydanego za granicą (z zastrzeżeniem § 29 ust. 4-6 
uchwały), celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem 
lub uwierzytelnionym odpisem, albo  

2) oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje  
o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz 
słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem 
kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub 
uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni 
od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów.”.  

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 


