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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie rodzajów tytu∏ów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów
oraz Êwiadectw wydawanych przez uczelnie
Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) rodzaje tytu∏ów zawodowych nadawanych absolwentom:
a) studiów pierwszego stopnia,
b) studiów drugiego stopnia,
c) jednolitych studiów magisterskich;
2) warunki wydawania:
a) dyplomów ukoƒczenia studiów, w tym dyplomów ukoƒczenia studiów prowadzonych
wspólnie przez ró˝ne uczelnie i instytucje naukowe,
b) Êwiadectwa ukoƒczenia studiów doktoranckich,
c) Êwiadectwa ukoƒczenia studiów podyplomowych,
d) Êwiadectwa ukoƒczenia kursu dokszta∏cajàcego;
3) wzory:
a) dyplomów, w tym dyplomów ukoƒczenia studiów prowadzonych wspólnie przez ró˝ne uczelnie i instytucje naukowe,
b) suplementu do dyplomów,
c) Êwiadectwa ukoƒczenia studiów doktoranckich,
d) Êwiadectwa ukoƒczenia studiów podyplomowych,

3) in˝ynier po˝arnictwa — stra˝akom Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej po ukoƒczeniu przez nich kierunku
in˝ynieria bezpieczeƒstwa w Szkole G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej;
4) in˝ynier — po ukoƒczeniu kierunków innych ni˝
wymienione w pkt 1 i 2 oraz kierunku in˝ynieria
bezpieczeƒstwa, innym ni˝ absolwenci wymienieni w pkt 3, je˝eli zosta∏y spe∏nione ∏àcznie nast´pujàce warunki:
a) program nauczania okreÊlony dla kierunku studiów zawiera∏ przedmioty techniczne, rolnicze
lub leÊne i przedmioty te stanowi∏y nie mniej
ni˝ 50 % ogólnej liczby godzin zaj´ç oraz plan
studiów okreÊla∏, ˝e przynajmniej 50 % zaj´ç
dydaktycznych jest çwiczeniami audytoryjnymi, laboratoryjnymi, projektowymi lub terenowymi,
b) standard kszta∏cenia okreÊlony na podstawie
art. 9 pkt 2 lub art. 10 ust. 1 lub art. 11 ust. 3
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym, zwanej dalej „ustawà”, przewiduje na tym kierunku studia in˝ynierskie;
5) licencjat piel´gniarstwa — po ukoƒczeniu kierunku piel´gniarstwo;
6) licencjat po∏o˝nictwa — po ukoƒczeniu kierunku
po∏o˝nictwo;
7) licencjat — po ukoƒczeniu kierunków innych ni˝
wymienione w pkt 1—6.
§ 3. Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje si´ tytu∏y zawodowe:

e) Êwiadectwa ukoƒczenia kursu dokszta∏cajàcego.

1) magister in˝ynier architekt — po ukoƒczeniu kierunku architektura i urbanistyka;

§ 2. Absolwentom studiów pierwszego stopnia
nadaje si´ tytu∏y zawodowe:

2) magister in˝ynier architekt krajobrazu — po ukoƒczeniu kierunku architektura krajobrazu;

1) in˝ynier architekt — po ukoƒczeniu kierunku architektura i urbanistyka;

3) magister in˝ynier po˝arnictwa — stra˝akom Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej po ukoƒczeniu przez nich
kierunku in˝ynieria bezpieczeƒstwa w Szkole
G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej;

2) in˝ynier architekt krajobrazu — po ukoƒczeniu kierunku architektura krajobrazu;
———————
1)

2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em
administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,
poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.

4) magister in˝ynier — po ukoƒczeniu kierunków innych ni˝ wymienione w pkt 1 i 2 oraz kierunku in˝ynieria bezpieczeƒstwa, innym ni˝ absolwenci
wymienieni w pkt 3, je˝eli zosta∏y spe∏nione ∏àcznie nast´pujàce warunki:
a) program nauczania okreÊlony dla kierunku studiów drugiego stopnia zawiera∏ przedmioty
techniczne, rolnicze lub leÊne i przedmioty te
stanowi∏y nie mniej ni˝ 50 % ogólnej liczby godzin zaj´ç,

Dziennik Ustaw Nr 11

— 1536 —

b) plan studiów drugiego stopnia okreÊla∏, ˝e
przynajmniej 50 % zaj´ç dydaktycznych jest
çwiczeniami audytoryjnymi, laboratoryjnymi,
projektowymi lub terenowymi,
c) standard kszta∏cenia okreÊlony na podstawie
art. 9 pkt 2 lub art. 10 ust. 1 lub art. 11 ust. 3
ustawy przewiduje na tym kierunku studia in˝ynierskie;
5) magister sztuki — po ukoƒczeniu kierunków:
a) architektura wn´trz,
b) dyrygentura,
c) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
d) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
e) grafika,
f) instrumentalistyka,
g) jazz i muzyka estradowa,
h) kompozycja i teoria muzyki,
i) malarstwo,
j) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej,
k) re˝yseria,
l) re˝yseria dêwi´ku,
m) rzeêba,
n) scenografia,
o) taniec,
p) wiedza o teatrze,
q) wokalistyka,
r) wzornictwo;
6) magister piel´gniarstwa — po ukoƒczeniu kierunku
piel´gniarstwo;
7) magister po∏o˝nictwa — po ukoƒczeniu kierunku
po∏o˝nictwo;
8) magister — po ukoƒczeniu kierunków innych ni˝
wymienione w pkt 1—7.
§ 4. Absolwentom jednolitych studiów magisterskich nadaje si´ tytu∏y zawodowe:
1) magister sztuki — po ukoƒczeniu kierunków:
a) aktorstwo,
b) konserwacja i restauracja dzie∏ sztuki,
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4) lekarz dentysta — po ukoƒczeniu kierunku lekarsko-dentystycznego;
5) lekarz weterynarii — po ukoƒczeniu kierunku weterynaria;
6) magister — po ukoƒczeniu kierunków:
a) analityka medyczna,
b) prawo,
c) prawo kanoniczne,
d) psychologia,
e) teologia.
§ 5. Absolwenci kierunków studiów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, otrzymujà tytu∏ zawodowy
okreÊlony w decyzji ministra w∏aÊciwego do spraw
szkolnictwa wy˝szego udzielajàcej zgody na prowadzenie studiów na kierunku innym ni˝ okreÊlony na
podstawie art. 9 pkt 1 ustawy.
§ 6. Warunkiem wydania dyplomu ukoƒczenia studiów wy˝szych jest zrealizowanie przewidzianego
w planach studiów i programach nauczania zakresu
kszta∏cenia, uzyskanie zaliczeƒ i z∏o˝enie wymaganych egzaminów oraz odbycie przewidzianych w programie nauczania praktyk, z∏o˝enie egzaminu dyplomowego lub pracy dyplomowej, je˝eli standardy
kszta∏cenia tak przewidujà, oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS okreÊlonych w standardach
kszta∏cenia.
§ 7. Warunkiem wydania Êwiadectwa ukoƒczenia
studiów doktoranckich jest zrealizowanie przewidzianego w programie studiów zakresu kszta∏cenia, udokumentowanie wyników prac badawczych oraz z∏o˝enie egzaminów przewidzianych programem.
§ 8. Warunkiem wydania Êwiadectwa ukoƒczenia
studiów podyplomowych jest zrealizowanie przewidzianego w programie tych studiów zakresu kszta∏cenia, z∏o˝enie egzaminów przewidzianych programem
oraz z∏o˝enie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, je˝eli program tych studiów to przewiduje.
§ 9. Warunkiem wydania Êwiadectwa ukoƒczenia
kursu jest zrealizowanie przewidzianego w programie
tego kursu zakresu kszta∏cenia, z∏o˝enie egzaminów
przewidzianych programem oraz z∏o˝enie pracy koƒcowej lub egzaminu koƒcowego, je˝eli program tego
kursu to przewiduje.
§ 10. 1. OkreÊla si´ wzór dyplomu ukoƒczenia:
1) studiów pierwszego stopnia, stanowiàcy za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia;

c) realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia,

2) studiów drugiego stopnia, stanowiàcy za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia;

d) re˝yseria;

3) jednolitych studiów magisterskich, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia;

2) magister farmacji — po ukoƒczeniu kierunku farmacja;
3) lekarz — po ukoƒczeniu kierunku lekarskiego;

4) studiów pierwszego stopnia prowadzonych
wspólnie, stanowiàcy za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia;

Dziennik Ustaw Nr 11

— 1537 —

5) studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie, stanowiàcy za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia;
6) jednolitych studiów magisterskich prowadzonych
wspólnie, stanowiàcy za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.
2. Dyplomy ukoƒczenia studiów, o których mowa
w ust. 1 pkt 4—6, mo˝e wydaç jedna uczelnia, która
zosta∏a wskazana w regulaminie tych studiów ustalonym w porozumieniu zawartym na podstawie art. 168
ust. 1 ustawy.
§ 11. OkreÊla si´ wzór suplementu do dyplomów
ukoƒczenia studiów, który stanowi za∏àcznik nr 7 do
rozporzàdzenia.
§ 12. OkreÊla si´ wzór Êwiadectwa:
1) ukoƒczenia studiów doktoranckich, stanowiàcy
za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia;
2) ukoƒczenia studiów podyplomowych, stanowiàcy
za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia;
3) ukoƒczenia kursu dokszta∏cajàcego, stanowiàcy
za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia.
§ 13. 1. Studenci, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia kszta∏cà si´ na jednolitych studiach
magisterskich na kierunkach innych ni˝ okreÊlone
w § 4, po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w § 6
otrzymujà tytu∏ zawodowy, którego nazwa jest zgodna z dotychczasowymi przepisami.
2. Studenci, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia kszta∏cà si´ na studiach pierwszego stopnia
na kierunkach okreÊlonych w § 4, po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w § 6 otrzymujà tytu∏ zawodowy,
którego nazwa jest zgodna z dotychczasowymi przepisami.
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3. Studenci, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia kszta∏cà si´ na studiach in˝ynierskich na kierunkach, których standard kszta∏cenia okreÊlony na
podstawie art. 9 pkt 2 lub art. 10 ust. 1 lub art. 11
ust. 3 ustawy nie przewiduje studiów in˝ynierskich,
po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w § 2 pkt 4
otrzymujà tytu∏ zawodowy, którego nazwa jest zgodna z dotychczasowymi przepisami.
4. Studenci, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia kszta∏cà si´ na studiach drugiego stopnia na
kierunkach studiów, których zrealizowany program
nauczania zawiera∏ przedmioty techniczne, rolnicze
lub leÊne i przedmioty te stanowi∏y nie mniej ni˝ 50 %
ogólnej liczby godzin zaj´ç oraz plan studiów okreÊla∏,
˝e przynajmniej 50 % zaj´ç dydaktycznych jest çwiczeniami audytoryjnymi, laboratoryjnymi, projektowymi lub terenowymi, po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w § 3 pkt 4 otrzymujà tytu∏ zawodowy, którego
nazwa jest zgodna z dotychczasowymi przepisami.
5. Absolwenci studiów, o których mowa
w ust. 1—4, otrzymujà dyplom ukoƒczenia studiów
wed∏ug wzorów okreÊlonych w rozporzàdzeniu.
§ 14. Do dnia 30 czerwca 2009 r. absolwenci studiów mogà otrzymywaç dyplom ukoƒczenia studiów
wed∏ug wzorów obowiàzujàcych na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie
rodzajów dyplomów i tytu∏ów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz. U.
Nr 182, poz. 1881 i Nr 194, poz. 2003).
§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: B. Kudrycka

strona 1, ok∏adka

WZÓR DYPLOMU UKO¡CZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

Za∏àcznik nr 1

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego z dnia 19 grudnia 2008 r. (poz. 61)
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strona 2, lewa wewn´trzna (wyklejka)

strona 3, prawa
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strona 4, lewa
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strona 6, lewa

strona 7, prawa wewn´trzna (wyklejka)
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Opis:
1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni — po z∏o˝eniu A6
(105 x 148 mm);
2) strony wewn´trzne dyplomu (2—7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym bia∏ym,
o gramaturze nie ni˝szej ni˝ 120 g/m2;
3) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na papierze bia∏ym, powlekanym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 ok∏adka, strona 2 wewn´trzna lewa, strona 3 wewn´trzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukoƒczenia studiów prowadzonych wspólnie na stronie 4 umieszcza si´ informacje o uczelniach i instytucjach naukowych prowadzàcych
kszta∏cenie, zgodnie z informacjami na stronie 7 orygina∏u dyplomu;
4) strony wewn´trzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni (2—7)
pokryte giloszem wed∏ug wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze bràzowym — nr pantone 480, o wymiarach 148 x 210 mm, gruboÊci linii 0,567 pkt, przesuni´tych wzgl´dem siebie o kàt 5°;
5) druk tekstu stron wewn´trznych dyplomu (2—7) w kolorze czarnym;
6) druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni, oraz god∏a paƒstwa
w kolorze czarnym; pod nazwà dyplomu umieszcza si´, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”;
7) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni opiecz´towana piecz´cià do t∏oczenia w papierze;
8) ok∏adka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skór´ naturalnà, wtórnà, mielonà ekologicznie, w kolorze bràzowym odpowiadajàcym nr pantone 4695 C;
9) napisy na ok∏adce oraz god∏o paƒstwa t∏oczone z∏otà folià; korona god∏a paƒstwa na ok∏adce na wysokoÊci 40 mm od górnej kraw´dzi dyplomu; god∏o paƒstwa na ok∏adce o wymiarach 14 x 16 mm; napisy na
ok∏adce: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki pogrubione, na
wysokoÊci 22,5 mm od górnej kraw´dzi dyplomu „DYPLOM UKO¡CZENIA ...” — w odleg∏oÊci 25 mm od
nasady god∏a paƒstwa, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt;
strona 2 wewn´trzna — objaÊnienia i tekst w nawiasach: czcionka Times New Roman CE 7 pkt, napisy:
„Pan(i)” oraz „data urodzenia” i „miejsce urodzenia” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; napis
„Nr dyplomu” wysokoÊç 11 pkt;
strona 3 wewn´trzna — god∏o paƒstwa o wymiarach 14 x 16 mm, korona god∏a paƒstwa na wysokoÊci
29 mm od górnej kraw´dzi dyplomu, napis „DYPLOM” pod god∏em paƒstwa w odleg∏oÊci 5 mm od nasady god∏a; napis „DYPLOM” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt; objaÊnienia (tekst w nawiasach) —
czcionka Times New Roman CE 7 pkt; napisy: „ukoƒczenia studiów w formie”, „na kierunku”, „w specjalnoÊci”, „z wynikiem”, „i uzyskania w dniu”, „tytu∏u zawodowego”, „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej”, „Rektor” oraz „dnia .... r.” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; strony 5, 6 i 7 — czcionka Times New Roman CE 9 pkt;
10) god∏o paƒstwa oraz napisy nad god∏em i pod god∏em powinny byç umieszczone centralnie w pionowej osi
strony, ca∏y tekst oraz ramka okreÊlajàca miejsce na fotografi´ powinny byç rozmieszczone symetrycznie
wzgl´dem pionowej osi strony;
11) kartki szyte nitkà z wyklejkà, Êciegiem szerokim;
12) w miejscu przeznaczonym na nazw´ kierunku studiów podaje si´ nazw´ makrokierunku;
13) w uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, miejsce na dyplomie przeznaczone
na nazw´ podstawowej jednostki organizacyjnej oraz na podpis kierownika tej jednostki oznacza si´ poziomà kreskà.

strona 1, ok∏adka

WZÓR DYPLOMU UKO¡CZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Za∏àcznik nr 2
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strona 2, lewa wewn´trzna (wyklejka)

strona 3, prawa
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strona 6, lewa

strona 7, prawa wewn´trzna (wyklejka)
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Opis:
1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni — po z∏o˝eniu A6
(105 x 148 mm);
2) strony wewn´trzne dyplomu (2—7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym bia∏ym,
o gramaturze nie ni˝szej ni˝ 120 g/m2;
3) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na papierze bia∏ym, powlekanym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 ok∏adka, strona 2 wewn´trzna lewa, strona 3 wewn´trzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukoƒczenia studiów prowadzonych wspólnie na stronie 4 umieszcza si´ informacje o uczelniach i instytucjach naukowych prowadzàcych
kszta∏cenie, zgodnie z informacjami na stronie 7 orygina∏u dyplomu;
4) strony wewn´trzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni (2—7)
pokryte giloszem wed∏ug wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze bràzowym — nr pantone 480, o wymiarach 148 x 210 mm, gruboÊci linii 0,567 pkt, przesuni´tych wzgl´dem siebie o kàt 5°;
5) druk tekstu stron wewn´trznych dyplomu (2—7) w kolorze czarnym;
6) druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni, oraz god∏a paƒstwa
w kolorze czarnym; pod nazwà dyplomu umieszcza si´, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”;
7) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni opiecz´towana piecz´cià do t∏oczenia w papierze;
8) ok∏adka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skór´ naturalnà, wtórnà, mielonà ekologicznie, w kolorze bràzowym odpowiadajàcym nr pantone 4695 C;
9) napisy na ok∏adce oraz god∏o paƒstwa t∏oczone z∏otà folià; korona god∏a paƒstwa na ok∏adce na wysokoÊci 40 mm od górnej kraw´dzi dyplomu; god∏o paƒstwa na ok∏adce o wymiarach 14 x 16 mm; napisy na
ok∏adce: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki pogrubione, na
wysokoÊci 22,5 mm od górnej kraw´dzi dyplomu „DYPLOM UKO¡CZENIA ...” — w odleg∏oÊci 25 mm od
nasady god∏a paƒstwa, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt;
strona 2 wewn´trzna — objaÊnienia i tekst w nawiasach: czcionka Times New Roman CE 7 pkt, napisy:
„Pan(i)” oraz „data urodzenia” i „miejsce urodzenia” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; napis
„Nr dyplomu” wysokoÊç 11 pkt;
strona 3 wewn´trzna — god∏o paƒstwa o wymiarach 14 x 16 mm, korona god∏a paƒstwa na wysokoÊci
29 mm od górnej kraw´dzi dyplomu, napis „DYPLOM” pod god∏em paƒstwa w odleg∏oÊci 5 mm od nasady god∏a; napis „DYPLOM” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt; objaÊnienia (tekst w nawiasach) —
czcionka Times New Roman CE 7 pkt; napisy: „ukoƒczenia studiów w formie”, „na kierunku”, „w specjalnoÊci”, „z wynikiem”, „i uzyskania w dniu”, „tytu∏u zawodowego”, „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej”, „Rektor” oraz „dnia ... r.” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; strony 5, 6 i 7 — czcionka Times New Roman CE 9 pkt;
10) god∏o paƒstwa oraz napisy nad god∏em i pod god∏em powinny byç umieszczone centralnie w pionowej
osi strony, ca∏y tekst oraz ramka okreÊlajàca miejsce na fotografi´ powinny byç rozmieszczone symetrycznie wzgl´dem pionowej osi strony;
11) kartki szyte nitkà z wyklejkà, Êciegiem szerokim;
12) w miejscu przeznaczonym na nazw´ kierunku studiów podaje si´ nazw´ makrokierunku;
13) w uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, miejsce na dyplomie przeznaczone
na nazw´ podstawowej jednostki organizacyjnej oraz na podpis kierownika tej jednostki oznacza si´ poziomà kreskà.

strona 1, ok∏adka

WZÓR DYPLOMU UKO¡CZENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

Za∏àcznik nr 3

Dziennik Ustaw Nr 11
— 1548 —
Poz. 61

strona 2, lewa wewn´trzna (wyklejka)

strona 3, prawa

Dziennik Ustaw Nr 11
— 1549 —
Poz. 61

strona 4, lewa

strona 5, prawa

Dziennik Ustaw Nr 11

— 1550 —

Poz. 61

strona 6, lewa

strona 7, prawa wewn´trzna (wyklejka)

Dziennik Ustaw Nr 11
— 1551 —
Poz. 61

Dziennik Ustaw Nr 11

— 1552 —

Poz. 61

Opis:
1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni — po z∏o˝eniu A6
(105 x 148 mm);
2) strony wewn´trzne dyplomu (2—7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym bia∏ym,
o gramaturze nie ni˝szej ni˝ 120 g/m2;
3) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na papierze bia∏ym, powlekanym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 ok∏adka, strona 2 wewn´trzna lewa, strona 3 wewn´trzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukoƒczenia studiów prowadzonych wspólnie na stronie 4 umieszcza si´ informacje o uczelniach i instytucjach naukowych prowadzàcych kszta∏cenie, zgodnie z informacjami na stronie 7 orygina∏u dyplomu;
4) strony wewn´trzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni (2—7)
pokryte giloszem wed∏ug wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze bràzowym — nr pantone 480, o wymiarach 148 x 210 mm, gruboÊci linii 0,567 pkt, przesuni´tych wzgl´dem siebie o kàt 5°;
5) druk tekstu stron wewn´trznych dyplomu (2—7) w kolorze czarnym;
6) druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni, oraz god∏a paƒstwa
w kolorze czarnym; pod nazwà dyplomu umieszcza si´, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”;
7) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni opiecz´towana piecz´cià do t∏oczenia w papierze;
8) ok∏adka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skór´ naturalnà, wtórnà, mielonà ekologicznie, w kolorze bràzowym odpowiadajàcym nr pantone 4695 C;
9) napisy na ok∏adce oraz god∏o paƒstwa t∏oczone z∏otà folià; korona god∏a paƒstwa na ok∏adce na wysokoÊci 40 mm od górnej kraw´dzi dyplomu; god∏o paƒstwa na ok∏adce o wymiarach 14 x 16 mm; napisy na
ok∏adce: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki pogrubione, na
wysokoÊci 22,5 mm od górnej kraw´dzi dyplomu „DYPLOM UKO¡CZENIA ...” — w odleg∏oÊci 25 mm od
nasady god∏a paƒstwa, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt;
strona 2 wewn´trzna — objaÊnienia i tekst w nawiasach: czcionka Times New Roman CE 7 pkt, napisy:
„Pan(i)” oraz „data urodzenia” i „miejsce urodzenia” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; napis
„Nr dyplomu” wysokoÊç 11 pkt;
strona 3 wewn´trzna — god∏o paƒstwa o wymiarach 14 x 16 mm, korona god∏a paƒstwa na wysokoÊci
29 mm od górnej kraw´dzi dyplomu, napis „DYPLOM” pod god∏em paƒstwa w odleg∏oÊci 5 mm od nasady god∏a; napis „DYPLOM” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt; objaÊnienia (tekst w nawiasach) —
czcionka Times New Roman CE 7 pkt; napisy: „ukoƒczenia studiów w formie”, „na kierunku”, „w specjalnoÊci”, „z wynikiem”, „i uzyskania w dniu”, „tytu∏u zawodowego”, „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej”, „Rektor” oraz „dnia .... r.” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; strony 5, 6 i 7 — czcionka Times New Roman CE 9 pkt;
10) god∏o paƒstwa oraz napisy nad god∏em i pod god∏em powinny byç umieszczone centralnie w pionowej osi
strony, ca∏y tekst oraz ramka okreÊlajàca miejsce na fotografi´ powinny byç rozmieszczone symetrycznie
wzgl´dem pionowej osi strony;
11) kartki szyte nitkà z wyklejkà, Êciegiem szerokim;
12) w miejscu przeznaczonym na nazw´ kierunku studiów podaje si´ nazw´ makrokierunku;
13) w uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, miejsce na dyplomie przeznaczone
na nazw´ podstawowej jednostki organizacyjnej oraz na podpis kierownika tej jednostki oznacza si´ poziomà kreskà.

strona 1, ok∏adka

WZÓR DYPLOMU UKO¡CZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA PROWADZONYCH WSPÓLNIE

Za∏àcznik nr 4

Dziennik Ustaw Nr 11
— 1553 —
Poz. 61

strona 2, lewa wewn´trzna (wyklejka)

strona 3, prawa

Dziennik Ustaw Nr 11
— 1554 —
Poz. 61

strona 4, lewa

strona 5, prawa

Dziennik Ustaw Nr 11

— 1555 —

Poz. 61

strona 6, lewa

strona 7, prawa wewn´trzna (wyklejka)

Dziennik Ustaw Nr 11
— 1556 —
Poz. 61

Dziennik Ustaw Nr 11

— 1557 —

Poz. 61

Opis:
1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni — po z∏o˝eniu A6
(105 x 148 mm);
2) strony wewn´trzne dyplomu (2—7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym bia∏ym,
o gramaturze nie ni˝szej ni˝ 120 g/m2;
3) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na papierze bia∏ym, powlekanym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 ok∏adka, strona 2 wewn´trzna lewa, strona 3 wewn´trzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukoƒczenia studiów prowadzonych wspólnie na stronie 4 umieszcza si´ informacje o uczelniach i instytucjach naukowych prowadzàcych
kszta∏cenie, zgodnie z informacjami na stronie 7 orygina∏u dyplomu;
4) strony wewn´trzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni (2—7)
pokryte giloszem wed∏ug wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze bràzowym — nr pantone 480, o wymiarach 148 x 210 mm, gruboÊci linii 0,567 pkt, przesuni´tych wzgl´dem siebie o kàt 5°;
5) druk tekstu stron wewn´trznych dyplomu (2—7) w kolorze czarnym;
6) druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni, oraz god∏a paƒstwa
w kolorze czarnym; pod nazwà dyplomu umieszcza si´, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”;
7) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni opiecz´towana piecz´cià do t∏oczenia w papierze;
8) ok∏adka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skór´ naturalnà, wtórnà, mielonà ekologicznie, w kolorze bràzowym odpowiadajàcym nr pantone 4695 C;
9) napisy na ok∏adce oraz god∏o paƒstwa t∏oczone z∏otà folià; korona god∏a paƒstwa na ok∏adce na wysokoÊci 40 mm od górnej kraw´dzi dyplomu; god∏o paƒstwa na ok∏adce o wymiarach 14 x 16 mm; napisy na
ok∏adce: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki pogrubione, na
wysokoÊci 22,5 mm od górnej kraw´dzi dyplomu „DYPLOM UKO¡CZENIA ...” — w odleg∏oÊci 25 mm od
nasady god∏a paƒstwa, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt;
strona 2 wewn´trzna — objaÊnienia i tekst w nawiasach: czcionka Times New Roman CE 7 pkt, napisy:
„Pan(i)” oraz „data urodzenia” i „miejsce urodzenia” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; napis
„Nr dyplomu” wysokoÊç 11 pkt;
strona 3 wewn´trzna — god∏o paƒstwa o wymiarach 14 x 16 mm, korona god∏a paƒstwa na wysokoÊci
29 mm od górnej kraw´dzi dyplomu, napis „DYPLOM” pod god∏em paƒstwa w odleg∏oÊci 5 mm od nasady god∏a; napis „DYPLOM” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt; objaÊnienia (tekst w nawiasach) —
czcionka Times New Roman CE 7 pkt; napisy: „ukoƒczenia studiów w formie”, „na kierunku”,
„w specjalnoÊci”, „z wynikiem”, „i uzyskania w dniu”, „tytu∏u zawodowego”, „Kierownik podstawowej
jednostki organizacyjnej”, „Rektor” oraz „dnia .... r.” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; strony 5, 6
i 7 — czcionka Times New Roman CE 9 pkt;
10) god∏o paƒstwa oraz napisy nad god∏em i pod god∏em powinny byç umieszczone centralnie w pionowej osi
strony, ca∏y tekst oraz ramka okreÊlajàca miejsce na fotografi´ powinny byç rozmieszczone symetrycznie
wzgl´dem pionowej osi strony;
11) kartki szyte nitkà z wyklejkà, Êciegiem szerokim;
12) w miejscu przeznaczonym na nazw´ kierunku studiów podaje si´ nazw´ makrokierunku;
13) w uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, miejsce na dyplomie przeznaczone
na nazw´ podstawowej jednostki organizacyjnej oraz na podpis kierownika tej jednostki oznacza si´ poziomà kreskà.

strona 1, ok∏adka

WZÓR DYPLOMU UKO¡CZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONYCH WSPÓLNIE

Za∏àcznik nr 5

Dziennik Ustaw Nr 11
— 1558 —
Poz. 61

strona 2, lewa wewn´trzna (wyklejka)

strona 3, prawa

Dziennik Ustaw Nr 11
— 1559 —
Poz. 61

strona 4, lewa

strona 5, prawa

Dziennik Ustaw Nr 11

— 1560 —

Poz. 61

strona 6, lewa

strona 7, prawa wewn´trzna (wyklejka)

Dziennik Ustaw Nr 11
— 1561 —
Poz. 61

Dziennik Ustaw Nr 11

— 1562 —

Poz. 61

Opis:
1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni — po z∏o˝eniu A6
(105 x 148 mm);
2) strony wewn´trzne dyplomu (2—7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym bia∏ym,
o gramaturze nie ni˝szej ni˝ 120 g/m2;
3) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na papierze bia∏ym, powlekanym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 ok∏adka, strona 2 wewn´trzna lewa, strona 3 wewn´trzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukoƒczenia studiów prowadzonych wspólnie na stronie 4 umieszcza si´ informacje o uczelniach i instytucjach naukowych prowadzàcych
kszta∏cenie, zgodnie z informacjami na stronie 7 orygina∏u dyplomu;
4) strony wewn´trzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni (2—7)
pokryte giloszem wed∏ug wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze bràzowym — nr pantone 480, o wymiarach 148 x 210 mm, gruboÊci linii 0,567 pkt, przesuni´tych wzgl´dem siebie o kàt 5°;
5) druk tekstu stron wewn´trznych dyplomu (2—7) w kolorze czarnym;
6) druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni, oraz god∏a paƒstwa
w kolorze czarnym; pod nazwà dyplomu umieszcza si´, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”;
7) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni opiecz´towana piecz´cià do t∏oczenia w papierze;
8) ok∏adka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skór´ naturalnà, wtórnà, mielonà ekologicznie, w kolorze bràzowym odpowiadajàcym nr pantone 4695 C;
9) napisy na ok∏adce oraz god∏o paƒstwa t∏oczone z∏otà folià; korona god∏a paƒstwa na ok∏adce na wysokoÊci 40 mm od górnej kraw´dzi dyplomu; god∏o paƒstwa na ok∏adce o wymiarach 14 x 16 mm; napisy na
ok∏adce: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki pogrubione, na
wysokoÊci 22,5 mm od górnej kraw´dzi dyplomu „DYPLOM UKO¡CZENIA ...” — w odleg∏oÊci 25 mm od
nasady god∏a paƒstwa, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt;
strona 2 wewn´trzna — objaÊnienia i tekst w nawiasach: czcionka Times New Roman CE 7 pkt, napisy:
„Pan(i)” oraz „data urodzenia” i „miejsce urodzenia” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; napis
„Nr dyplomu” wysokoÊç 11 pkt;
strona 3 wewn´trzna — god∏o paƒstwa o wymiarach 14 x 16 mm, korona god∏a paƒstwa na wysokoÊci
29 mm od górnej kraw´dzi dyplomu, napis „DYPLOM” pod god∏em paƒstwa w odleg∏oÊci 5 mm od nasady god∏a; napis „DYPLOM” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt; objaÊnienia (tekst w nawiasach) —
czcionka Times New Roman CE 7 pkt; napisy: „ukoƒczenia studiów w formie”, „na kierunku”, „w specjalnoÊci”, „z wynikiem”, „i uzyskania w dniu”, „tytu∏u zawodowego”, „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej”, „Rektor” oraz „dnia .... r.” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; strony 5, 6 i 7 — czcionka Times New Roman CE 9 pkt;
10) god∏o paƒstwa oraz napisy nad god∏em i pod god∏em powinny byç umieszczone centralnie w pionowej osi
strony, ca∏y tekst oraz ramka okreÊlajàca miejsce na fotografi´ powinny byç rozmieszczone symetrycznie
wzgl´dem pionowej osi strony;
11) kartki szyte nitkà z wyklejkà, Êciegiem szerokim;
12) w miejscu przeznaczonym na nazw´ kierunku studiów podaje si´ nazw´ makrokierunku;
13) w uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, miejsce na dyplomie przeznaczone
na nazw´ podstawowej jednostki organizacyjnej oraz na podpis kierownika tej jednostki oznacza si´ poziomà kreskà.

strona 1, ok∏adka

WZÓR DYPLOMU UKO¡CZENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH PROWADZONYCH WSPÓLNIE

Za∏àcznik nr 6

Dziennik Ustaw Nr 11
— 1563 —
Poz. 61

strona 2, lewa wewn´trzna (wyklejka)

strona 3, prawa

Dziennik Ustaw Nr 11
— 1564 —
Poz. 61

strona 4, lewa

strona 5, prawa

Dziennik Ustaw Nr 11

— 1565 —

Poz. 61

strona 6, lewa

strona 7, prawa wewn´trzna (wyklejka)

Dziennik Ustaw Nr 11
— 1566 —
Poz. 61

Dziennik Ustaw Nr 11

— 1567 —

Poz. 61

Opis:
1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni — po z∏o˝eniu A6
(105 x 148 mm);
2) strony wewn´trzne dyplomu (2—7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym bia∏ym,
o gramaturze nie ni˝szej ni˝ 120 g/m2;
3) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na papierze bia∏ym, powlekanym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 ok∏adka, strona 2 wewn´trzna lewa, strona 3 wewn´trzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukoƒczenia studiów prowadzonych wspólnie na stronie 4 umieszcza si´ informacje o uczelniach i instytucjach naukowych prowadzàcych
kszta∏cenie, zgodnie z informacjami na stronie 7 orygina∏u dyplomu;
4) strony wewn´trzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni (2—7)
pokryte giloszem wed∏ug wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze bràzowym — nr pantone 480, o wymiarach 148 x 210 mm, gruboÊci linii 0,567 pkt, przesuni´tych wzgl´dem siebie o kàt 5°;
5) druk tekstu stron wewn´trznych dyplomu (2—7) w kolorze czarnym;
6) druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni, oraz god∏a paƒstwa
w kolorze czarnym; pod nazwà dyplomu umieszcza si´, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS
PRZEZNACZONY DO AKT)”;
7) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni opiecz´towana piecz´cià do t∏oczenia w papierze;
8) ok∏adka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skór´ naturalnà, wtórnà, mielonà ekologicznie, w kolorze bràzowym odpowiadajàcym nr pantone 4695 C;
9) napisy na ok∏adce oraz god∏o paƒstwa t∏oczone z∏otà folià; korona god∏a paƒstwa na ok∏adce na wysokoÊci 40 mm od górnej kraw´dzi dyplomu; god∏o paƒstwa na ok∏adce o wymiarach 14 x 16 mm; napisy na
ok∏adce: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki pogrubione, na
wysokoÊci 22,5 mm od górnej kraw´dzi dyplomu „DYPLOM UKO¡CZENIA ...” — w odleg∏oÊci 25 mm od
nasady god∏a paƒstwa, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt;
strona 2 wewn´trzna — objaÊnienia i tekst w nawiasach: czcionka Times New Roman CE 7 pkt, napisy:
„Pan(i)” oraz „data urodzenia” i „miejsce urodzenia” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; napis
„Nr dyplomu” wysokoÊç 11 pkt;
strona 3 wewn´trzna — god∏o paƒstwa o wymiarach 14 x 16 mm, korona god∏a paƒstwa na wysokoÊci
29 mm od górnej kraw´dzi dyplomu, napis „DYPLOM” pod god∏em paƒstwa w odleg∏oÊci 5 mm od nasady god∏a; napis „DYPLOM” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt; objaÊnienia (tekst w nawiasach) —
czcionka Times New Roman CE 7 pkt; napisy: „ukoƒczenia studiów w formie”, „na kierunku”, „w specjalnoÊci”, „z wynikiem”, „i uzyskania w dniu”, „tytu∏u zawodowego”, „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej”, „Rektor” oraz „dnia .... r.” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; strony 5, 6 i 7 — czcionka Times New Roman CE 9 pkt;
10) god∏o paƒstwa oraz napisy nad god∏em i pod god∏em powinny byç umieszczone centralnie w pionowej osi
strony, ca∏y tekst oraz ramka okreÊlajàca miejsce na fotografi´ powinny byç rozmieszczone symetrycznie
wzgl´dem pionowej osi strony;
11) kartki szyte nitkà z wyklejkà, Êciegiem szerokim;
12) w miejscu przeznaczonym na nazw´ kierunku studiów podaje si´ nazw´ makrokierunku;
13) w uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, miejsce na dyplomie przeznaczone
na nazw´ podstawowej jednostki organizacyjnej oraz na podpis kierownika tej jednostki oznacza si´ poziomà kreskà.
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR SUPLEMENTU DO DYPLOMÓW UKO¡CZENIA STUDIÓW
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Opis:
1) format po obci´ciu A4 (210 x 297 mm);
2) papier offsetowy bia∏y, gramatura 80 g/m2;
3) papier pokryty giloszem wed∏ug wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze bràzowym — nr pantone 480, o wymiarach 297 x 210 mm, gruboÊç linii 0,567 pkt, przesuni´tych wzgl´dem siebie o kàt 5°;
4) druk dwustronny w kolorze czarnym;
5) odpis suplementu przeznaczony do akt uczelni wykonany wed∏ug wzoru okreÊlonego dla suplementu; pod
nazwà „SUPLEMENT DO DYPLOMU” umieszcza si´ napis: „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”;
6) suplement oraz odpis suplementu przeznaczony do akt w lewym górnym rogu, na widocznej we wzorze
linii, zszyty i opiecz´towany piecz´cià urz´dowà uczelni;
7) tekst: czcionka Times New Roman CE 11 pkt, napis „SUPLEMENT DO DYPLOMU” — wersaliki 14 pkt,
w punkcie VIII — czcionka Times New Roman CE 10 pkt, oznaczenie stron — czcionka Times New Roman
CE 8 pkt;
8) ok∏adka suplementu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w oklein´ introkal, w kolorze
bràzowym odpowiadajàcym nr pantone 4695 C, wyklejka — papier celulozowy, bia∏y, jednostronnie
powlekany, o gramaturze 120 g/m2, na wewn´trznej prawej stronie — cztery naro˝niki otwarte, paskowe,
szerokoÊç paska 6 mm;
9) na ok∏adce napis: „SUPLEMENT DO DYPLOMU” t∏oczony z∏otà folià, wersaliki, czcionka Times New Roman
CE 30 pkt, na wysokoÊci 77 mm od górnej kraw´dzi, umieszczony centralnie w pionowej osi strony;
10) podczas wype∏niania suplementu kropki oznaczajàce wiersze mogà byç zastàpione wpisanym tekstem.
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Za∏àcznik nr 8

WZÓR ÂWIADECTWA UKO¡CZENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH
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Opis:
1) format Êwiadectwa B5 (250 x 176 mm);
2) papier celulozowy offsetowy bia∏y, o gramaturze 80 g/m2, pokryty giloszem wed∏ug wzoru; gilosz stanowi
siatka w kolorze jasnoró˝owym — nr pantone 182 U, o wymiarach 148 x 210 mm, gruboÊci linii
0,567 pkt, przesuni´tych wzgl´dem siebie o kàt 5°;
3) god∏o paƒstwa — wysokoÊç 20 mm, napis „ÂWIADECTWO” — wersaliki, czcionka Times New Roman CE
18,5 pkt; napis „UKO¡CZENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH” — czcionka Times New Roman CE 10,5 pkt;
napisy: „Pan(i)”, „urodzon... w dniu ...”, „odbywa∏....”, „i ukoƒczy∏....”, „w zakresie ...”, „KIEROWNIK
STUDIÓW” oraz „REKTOR” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; objaÊnienia (tekst w nawiasach) —
czcionka Times New Roman CE 7 pkt.
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Za∏àcznik nr 9

WZÓR ÂWIADECTWA UKO¡CZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
strona 1
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strona 2
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Opis:
1) format Êwiadectwa B5 (250 x 176 mm);
2) karton bia∏y, powlekany, o gramaturze 250 g/m2;
3) papier pokryty giloszem wed∏ug wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze bràzowym, nr pantone 480 C; gruboÊç linii 0,567 pkt, przesuni´tych wzgl´dem siebie o kàt 5°;
4) druk dwustronny w kolorze czarnym;
5) god∏o paƒstwa — wysokoÊç 20 mm, napis „ÂWIADECTWO” — wersaliki, czcionka Times New Roman CE
18,5 pkt; napis „UKO¡CZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH” — wersaliki, czcionka Times New Roman
CE 14 pkt; napisy: „Pan(i)”, „urodzon.....”, „ukoƒczy∏....”, „z wynikiem”, „KIEROWNIK podstawowej jednostki organizacyjnej”, „REKTOR lub KIEROWNIK jednostki organizacyjnej prowadzàcej studia” oraz
„dnia ...” — czcionka Times New Roman CE 10,5 pkt; objaÊnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Times
New Roman CE 6,5 pkt;
6) korona god∏a paƒstwa w odleg∏oÊci 30 mm od górnej kraw´dzi Êwiadectwa, napis „ÂWIADECTWO” w odleg∏oÊci 40 mm od nasady god∏a paƒstwa;
7) god∏o paƒstwa, napisy oraz tekst powinny byç umieszczone centralnie w pionowej osi strony.
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Za∏àcznik nr 10

WZÓR ÂWIADECTWA UKO¡CZENIA KURSU DOKSZTA¸CAJÑCEGO
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Opis:
1) format Êwiadectwa B5 (250 x 176 mm);
2) papier celulozowy bia∏y offsetowy, o gramaturze 80 g/m2;
3) god∏o paƒstwa — wysokoÊç 20 mm, korona god∏a paƒstwa w odleg∏oÊci 36 mm od górnej kraw´dzi Êwiadectwa; napis „ÂWIADECTWO” — wersaliki czcionka Times New Roman CE 22 pkt, w odleg∏oÊci 50 mm
od nasady god∏a paƒstwa; napis „UKO¡CZENIA KURSU” — wersaliki, czcionka Times New Roman CE
16 pkt; napisy: „Pan(i)”, „urodzon...”, „ukoƒczy∏...”, „kurs dokszta∏cajàcy ...”, „z wynikiem”, „KIEROWNIK ...” oraz „dnia” — czcionka Times New Roman CE 10,5 pkt, objaÊnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Times New Roman CE 6,5 pkt;
4) god∏o paƒstwa, napisy oraz tekst powinny byç umieszczone centralnie w pionowej osi strony.

