
 

Poznań, dnia 16 czerwca 2017 r. 

DOP-0212-66/2017 

 

Zarządzenie nr 66/2017 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 16 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie stosowania wzorów dyplomów doktora 

habilitowanego i doktora zaopiniowanych przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu oraz wysokości opłat za wydanie dyplomów doktora habilitowanego  

i doktora, odpisów i duplikatów tych dyplomów  

 

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 

2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2017 r., poz. 271) oraz zgodnie  

z uchwałą Senatu nr 92/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wzorów 

dyplomów doktora i § 42 ust. 4 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

zarządzam:  

§ 1 

 

Dokonuje się zmiany zarządzenia nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie stosowania wzorów dyplomów doktora 

habilitowanego i doktora zaopiniowanych przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu oraz wysokości opłat za wydanie dyplomów doktora habilitowanego i doktora, 

odpisów i duplikatów tych dyplomów, w ten sposób, że: 

1) § 1. ust. 1 zmienianego zarządzenia otrzymuje brzmienie:  

„1. Dyplomy doktora habilitowanego i doktora, wydawane przez Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu zgodnie z uchwałą Senatu nr 381/2016 z dnia 25 maja 2016 

r. w sprawie: zaopiniowania wzorów dyplomów doktora habilitowanego i doktora i 

uchwałą Senatu nr 92/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wzorów 

dyplomów doktora, odpowiadają opisowi technicznemu zamieszczonemu w załączniku 

do niniejszego zarządzenia.”, 

2) dodaje się pkt 3a i pkt 3b w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 1 zmienianego 

zarządzenia w brzmieniu:  

„3a. 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 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz  



z 2017 r. poz. 60) dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

zgodnie z objaśnieniem zawartym w pkt. 3b. 

3b. Znak graficzny, o którym mowa w pkt. 3a niniejszego załącznika, 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.” 

§ 2 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

    Rektor  

   /-/ 

            prof. dr hab. Jan Pikul 


