
Załącznik nr 1 do uchwały 

nr 381/2016 Senatu UPP 

                                             
  

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 
 

 
………………………..………………………………………………………………..……........................... 

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej) 

 

 

DYPLOM 
 

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

      
 

 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

(imię lub imiona i nazwisko) 

 

urodzony/a dnia …………………………………...…….… roku w ………………………………………………………..……… 

na podstawie: …………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(określenie osiągnięcia naukowego) 

 

uzyskał/a stopień naukowy 

 

DOKTORA HABILITOWANEGO 
 

 

w dziedzinie nauk ………………………………………………………………………………………………………….…….…… 

w dyscyplinie ………................................................................................................................................................................................... 

nadany uchwałą Rady Wydziału …………………………………………………….………………………………………….. 

z dnia ……………………………..…………………….… r. 

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: …………………………………...……………………………...………... 

..…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………. 

………………………………………………...……………………………………………………………………………...…………………… 

……………………………………………………………………………………...…………...………………………………………………… 

 

 
…………………………………………..….…                                                                 .……………………………………………………. 
(miejscowość i data wydania dyplomu)                                                                                (tytuł/stopień imię i nazwisko oraz  podpis  

                                                                                                                                                przewodniczącego komisji habilitacyjnej lub  

                                                                                                                                                sekretarza komisji habilitacyjnej)    
pieczęć 

urzędowa 

wytłoczona 
 

 

……………………………………………..                                                                          ..................………………………………………… 
(pieczęć imienna i podpis Dziekana)                                                                                      (pieczęć imienna i podpis Rektora) 

 

http://www.orlidom.pl/index.php/orli-dom/projekt-orla-a-i-b/392


Załącznik nr 2 do uchwały 

nr 381/2016 Senatu UPP 

 
 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 
 
 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej) 

 

DYPLOM 
 

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 
 

……………………………………………………………………………...…………………………………………………………….…… 

(imię lub imiona i nazwisko) 
 

urodzony/a dnia ……………………………..…… roku w ………………………………………………………………...…… 

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

(tytuł rozprawy doktorskiej) 

 

oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał/a stopień naukowy 

 

DOKTORA 
 

w dziedzinie nauk ………………………………………………………………………………………………………………….…. 

w dyscyplinie …………………………………………………...…............................................................................................................ 

nadany uchwałą Rady Wydziału  .………………………………………………………………………………………………  

z dnia …………………………………………….……..…… r. 

Promotor/ drugi promotor/ promotor pomocniczy/ w przewodzie doktorskim: .......…………………… 

………………………………………..…..……………………….………………………………………………………………………………. 

Recenzenci w przewodzie doktorskim: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………...……………..………………. 

 

 
.…………………………………………….                                                          ………....……………….....…………………….….. 

(miejscowość i data wydania dyplomu)                                                                             (podpis promotora / drugiego promotora/ promotora  

                                                                                                                                             pomocniczego lub Dziekana)    
pieczęć 

urzędowa 

wytłoczona 
 

 

……………………………….…………..…                                                                      ………..…………………………………….……….. 
(pieczęć imienna i podpis Dziekana)                                                                                   (pieczęć imienna i podpis Rektora) 

 

http://www.orlidom.pl/index.php/orli-dom/projekt-orla-a-i-b/392


Załącznik nr 3 do uchwały 

nr 381/2016 Senatu UPP 

                                                                (miejsce na godlo albo logo 

                                                                                                                      jednostki wydającej wspolny dyplom) 

     UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej wydającego dyplom) 

 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
(nazwy szkoły wyższej i jej jednostki organizacyjnej lub innej jednostki organizacyjnej, wydających wspólny dyplom; nazwa kraju 

 w przypadku jednostki zagranicznej) 

 

DYPLOM 
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 
……………………………………………………………………………...…………………………………………………………….…… 

(imię lub imiona i nazwisko) 

 

urodzony/a dnia ……………………………..…… roku w ………………………………………………………………...…… 

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

(tytuł rozprawy doktorskiej) 

oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał/a stopień naukowy  

DOKTORA 

w dziedzinie nauk ………………………………………………………………………………………………………………….…. 

w dyscyplinie …………………………………………………...…............................................................................................................ 

nadany uchwałą Rady Wydziału  .………………………………………………………………………………………………  

z dnia …………………………………………….……..…… r. 

Promotor/ drugi promotor/ promotor pomocniczy/ w przewodzie doktorskim:…….………………... 

…………………………………..…..……………………….…………………………………………………………...……………… 

Kopromotor w przewodzie doktorskim: ..…………………………………………………………………………………… 

Recenzenci w przewodzie doktorskim: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………...……………..………………. 

 

 
.…………………………………………….                                            …... .....……………….....…………………….…..… 
(miejscowość i data wydania dyplomu)                                                                               (podpis promotora/ drugiego promotora/  promotora  

                                                                                                                                                pomocniczego/  kopromotora lub Dziekana)    

                                                                                    (pieczęć urzędowa, 
wytłoczona lub pieczęcie urzędowe, 

    wytłoczone wydających dyplom) 

 
……………………………….………….…                                                                         …………………………………………….……….. 

(pieczęć imienna i podpis Dziekana)                                                                                    (pieczęć imienna i podpis Rektora) 

http://www.orlidom.pl/index.php/orli-dom/projekt-orla-a-i-b/392

