Uchwała nr 6/2020
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 429/2020 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia
studiów wspólnych na kierunku neurobiologia
Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada
2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725), § 2 pkt 5 lit. a) rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1289 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń
dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. z 2019 r., poz. 1281) w związku
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów
znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do
kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1574)
Senat postanawia, co następuje.
§1
Zmienia się wzór dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku neurobiologia,
prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademią
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Uniwersytetem
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, określony w załączniku nr 1 do
uchwały Senatu nr 429/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., w ten sposób, że znak graficzny
informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji pełnych
i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadającym jemu
poziomie europejskich ram kwalifikacji zastępuje się znakiem graficznym określonym we
właściwym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studiów.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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