
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Rektora nr 159/2019 
z dnia 30 października 2019 roku 

                                             
  

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 
 

 
 

 

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 Naukowej Dyscypliny ……..……………………………………………………………………... 

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

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 przewodniczącego                                                                  (pieczęć imienna i podpis Rektora) 

Rady Naukowej Dyscypliny)                                                                                    

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


Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Rektora nr 159/2019 
z dnia 30 października 2019 roku 

                                                                                                        
Kwalifikacja pełna na poziomie                                                                                                          

ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji                                                                                                          

                                                                     
 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 
 

 

 

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 Naukowej Dyscypliny…………………………………………….…………………………….. 

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

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 przewodniczącego Rady Naukowej  
pieczęć                 Dyscypliny)    

urzędowa 

wytłoczona 
 

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

(pieczęć imienna i podpis przewodniczącego                                                               (pieczęć imienna i podpis Rektora) 
Rady Naukowej Dyscypliny)                                                                        

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


 
Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Rektora nr 159/2019 
z dnia 30 października 2019 roku 

 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

1. Dyplomy mają format A3 (297 x 420 mm). 
2. Dyplomy drukuje się na papierze ozdobnym o gramaturze 220-250 g/m2 w kolorze 

białym lub écru.  
3. Dyplomy opatrzone są godłem państwowym i godłem Uczelni, którego zasady 

stosowania określa odrębne zarządzenie, zadrukowanym offsetowo. 
4. W górnym lewym narożniku dyplomów doktora zadrukowuje się znak graficzny 

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 z późn. zm.) 
dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie  
z objaśnieniem zawartym w pkt. 5. 

5. Znak graficzny, o którym mowa w pkt. 4, składa się z elementu graficznego 
przedstawiającego skrót "PRK" umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym 
(każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem - w kontrze), rzymską cyfrę  
w kolorze czarnym odpowiadającą poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną 
w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz  
z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita 
szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się 
czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New 
Roman w rozmiarze 9 pkt. w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu 
tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się 
proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm. 

6. Dyplomy zadrukowane są cyfrowo z zastosowaniem kolorów: 
1) czerwonego – dla nazwy/nazw Uczelni, wyrazu „DYPLOM”,  wyrazu „DOKTORA” 

oraz wyrazów „DOKTORA HABILITOWANEGO”; 
2) czarnego – dla pozostałego tekstu; 
3) żółtego – dla linii wypełnienia danych. 

7. Odpisy i duplikaty dyplomów mają format A4 (210 x 297 mm). 
8. Odpisy dyplomów i duplikaty drukuje się na papierze kredowanym, w kolorze białym, 

o gramaturze 120-130 g/m2. 
9. Na odpisie dyplomu umieszcza się wyraz „ODPIS”. Odpis zawiera wszystkie elementy 

określone dla dyplomu.  
10. Na odpisie dyplomu przeznaczonym do akt wydziału, który nadał stopień naukowy, 

umieszcza się wyrazy „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”. 
11. Na duplikacie dyplomu umieszcza się nad tekstem wyraz „DUPLIKAT”. Duplikat dyplomu 

wydaje się na formularzu o treści identycznej z treścią oryginału dyplomu. 
12. W dyplomach, odpisach i duplikatach dyplomów stosuje się czcionkę: Times New 

Roman.   
13. Dyplom wraz z odpisem w języku polskim i odpisem w języku angielskim wręczany jest  

w tubie. W przypadku wydania odpisu dyplomu w języku angielskim poza uroczystością 
akademicką, odpis ten wydawany jest w teczce z logiem Uczelni. 

 


