
Uchwała nr 88/2013 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 19 czerwca 2013 r. 

 

 

w sprawie : zaopiniowania wzorów dyplomów doktora habilitowanego i doktora 

 

 

 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 31 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w związku 

z art. 14a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) oraz 

w związku z § 24 i § 25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 

w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 

tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200), Senat uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Opiniuje się pozytywnie: 

1) wzór dyplomu doktora habilitowanego – przedstawiony w załączniku nr 1, 

2) wzór dyplomu doktora – przedstawiony w załączniku nr 2, 

3) wzór dyplomu doktora do stosowania w przypadku przewodu doktorskiego 

przeprowadzonego wspólnie, na podstawie porozumienia, z inną szkołą wyższą lub 

inną jednostką organizacyjną, w tym także zagraniczną – przedstawiony w załączniku 

nr 3. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  R e k t o r  
 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 



Załącznik nr 1 do uchwały 

nr 88/2013 Senatu UP 

                                             
  

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 
 

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

(nazwa 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)                                                                                (podpis przewodniczącego 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 88/2013 Senatu UP 

 
 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 
 
 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa 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/promotor pomocniczy/ w przewodzie doktorskim: .......………………………………………...…… 

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

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

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

 

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

(miejscowość i data wydania dyplomu)                                                                                  (podpis promotora)    

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 88/2013 Senatu UP 

 
 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 

 

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

(nazwy wydających dyplom) 

 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa 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/promotor pomocniczy/ w przewodzie doktorskim: .......………………………………………...…… 

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

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

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

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

 

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

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

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

