
 

Zarządzenie Nr 33/2020 

Rektora Wyższej Szkoły 

Zarządzania i Przedsiębiorczości 

z siedzibą w Wałbrzychu 

z dnia 22 października 2020 roku 

 

 

w sprawie: zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów wyższych, legitymacji studenckiej 

oraz dokumentacji związanej z przebiegiem studiów przez absolwentów i studentów Wyższej 

Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu w roku akademickim 

2020/2021 

 

 

§ 1 

 

1. Absolwenci studiów pierwszego, drugiego stopnia mogą odbierać dyplomy od środy do 

soboty w godz. 8.00-16.00 w Dziekanacie Wydziału Edukacji, Biznesu  

i Inżynierii, ul. Wrocławska 10, 58-309 Wałbrzych, tel. 74 848 56 00; kierunki - zarządzanie, 

inżynieria zarządzania, pedagogika. 

 

2. Odbiór dyplomu możliwy jest osobiście po wcześniejszym  umówieniu się, koniecznie  

z okazaniem dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).  

 

3. W przypadku gdy absolwent nie może odebrać dyplomu osobiście, na jego pisemny 

wniosek, może zostać wysłany dyplom pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru na koszt 

absolwenta. 

 

4. W przypadku gdy student nie może odebrać legitymacji studenckiej oraz dokumentacji 

związanej z przebiegiem studiów osobiście, na jego pisemny wniosek, może zostać wysłana 

legitymacja studencka bądź dokumentacja związana z przebiegiem studiów pocztą tradycyjną 

za potwierdzeniem odbioru na koszt studenta.  

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 i 5 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

                Kanclerz                                                                            Rektor 

     mgr inż. Marek Zieliński                                      prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik NR 1 do Zarządzenia Rektora NR 33/2020 z dnia  22 października 2020 r. 

 

 

                                                                                data ....................... miasto .......................... 

 

 

 

........................................................ 

nazwisko i imię 

......................................................... 

nr albumu  

......................................................... 

kierunek 

........................................................ 

data urodzenia 

........................................................ 

e-mail 

......................................................... 

telefon kontaktowy 

 

 

 

                                                          Wyższa Szkoła 

                                                        Zarządzania i Przedsiębiorczości 

                                                              z siedzibą w Wałbrzychu 

                                                         ul. Wrocławska 10  

                                                         58-309 Wałbrzych 

 

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przesłanie dyplomu ukończenia studiów wyższych/ legitymacji 

studenckiej/dokumentacji związanej z przebiegiem studiów* na adres:  

ulica ....................................... nr..............................  

kod pocztowy .......................................................... 

miasto ..................................................................... 

Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów wysyłki. 

 

 

 

 

................................... 
                                                                                                                                          czytelny podpis 

* niepotrzebne skreślić 


