
Uchwała nr 429/2020 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych na kierunku 

neurobiologia  

 

 

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 

22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 725) oraz § 2 pkt 5 lit. 

a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1289 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych 

zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. z 2019 r., poz. 1281), 

Senat postanawia, co następuje.  

 

§ 1 

 

1. Senat zatwierdza wzór dyplomu ukończenia studiów wspólnych na kierunku 

neurobiologia, prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

i Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, określony 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Opis zastosowanych zabezpieczeń został określony w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studiów.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Jan Pikul 



Załącznik nr 1 do uchwały 

nr 429/2019 Senatu UPP 



Załącznik nr 2 do uchwały 

nr 429/2019 Senatu UPP 

 

 

Opis zastosowanych zabezpieczeń dyplomu ukończenia studiów wyższych  

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 

 

 

Zabezpieczenia w papierze: 

1. Papier o gramaturze 120 g/m2 posiadający zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające 

bezśladową zmianę naniesionych zapisów.  

2. Dwutonowy znak wodny, wykorzystywany na rzecz Uniwersytetu wyłącznie przez 

wykonawcę posiadającego poświadczenie powyższego przez producenta papieru. 

3. Papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. 

4. Włókna zabezpieczające aktywne w promieniach UV i widoczne w świetle dziennym. 

5. Włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym a aktywne w promieniach UV. 

 

Zabezpieczenia w druku: 

1. Ramka giloszowa i tło giloszowe. 

2. Element graficzny wykonany farbą irydyscentną. 

3. Element graficzny wykonany farbą świecącą w promieniach UV. 

4. Mikrodruk. 

5. Druk irysowy. 

 


