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SYGNALIZACJA RZECZNIKA AKADEMICKIEGO
1. Kontekst
Na mocy § 7 pkt. 6 Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. w
sprawie powołania na Uniwersytecie Warszawskim

Rzecznika Akademickiego do zadań Rzecznika

Akademickiego należy przedstawianie Rektorowi informacji i rekomendacji, leżących w zakresie
obowiązków Rzecznika, dotyczących wskazania niezbędnych zmian systemowych i sposobów
działania Uczelni.
W związku z informacjami uzyskanymi w trakcie pełnienia swoich obowiązków
rzeczniczka akademicka informuje o zaobserwowanych nieprawidłowościach i wnioskuje
wprowadzenie zmian umożliwiających przeciwdziałanie podobnym sytuacjom na przyszłość.
2. Sygnalizacja
W trakcie wakacji akademickich, tj. w lipcu i sierpniu 2012 r. do rzeczniczki akademickiej dotarły
sygnały na temat potencjalnego naruszania przepisów Regulaminu Studiów na Uniwersytecie
Warszawskim w zakresie terminowego wydawania dyplomów ukończenia studiów.
Zgodnie z § 40 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim "Absolwent
otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera,
magistra albo magistra inżyniera, wraz z suplementem, w terminie ustalonym przez dziekana, nie
później niż cztery tygodnie od daty egzaminu dyplomowego". Zgłaszający się do rzeczniczki
akademickiej absolwenci skarżyli się, że w rzeczywistości uzyskanie dyplomu w podanym okresie
jest niemożliwe. Sekretariaty bezpośrednio obsługujące studentów na wydziałach informują, że
dyplomy zostały wysłane do rektoratu, lecz dotychczas nikt ich nie podpisał. Nikt nie jest w
stanie podać rzetelnej informacji, kiedy będzie możliwy ich odbiór. Absolwenci podkreślali w
swoich skargach, iż niemożność uzyskania dyplomu w regulaminowym okresie czterech tygodni
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narusza ich prawa i znacząco utrudnia podjęcie dalszych kroków zawodowych. Brak dyplomu
uniemożliwia bowiem złożenie kompletu dokumentów w miejscu pracy oraz blokuje starania o
staże lub stypendia.
Po zbadaniu sprawy w Biurze Spraw Studenckich okazało się, że problem w
rzeczywistości istnieje: przekazywanie dyplomów do właściwych jednostek jest znacząco
opóźnione ze względu na brak właściwych podpisów władz rektorskich. Na podpis czeka
przytłaczająco duża ilość dyplomów i nie jest możliwe uzyskanie informacji, kiedy zostaną one
podpisane.
Jednocześnie warto podkreślić, że aktualna sytuacja narusza nie tylko przepisy
Regulaminu Studiów, ale również Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
14 września 2011w sprawie dokumentowania przebiegu studiów, zgodnie z którym: „W terminie
30 dni od ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia
studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu (…)” (§ 13 Rozporządzenia).
Teoretycznie absolwenci mogliby więc skarżyć działanie Uczelni do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
3. Wnioski
Wydaje się istotne, aby – niezależnie od rozwiązania bieżącego problemu – podjąć w przyszłości
zdecydowane działania zapobiegające powtórzeniu się sytuacji kumulacji dyplomów do
podpisów.
(…)
Sygnalizację przygotowała Anna Cybulko
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