
Uchwala nr 2059
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

zdnia26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany wzordw dyplomdw doktora wydawanych przez Uniwersytet
w Bialymstoku, okreSlonych w Zalqczniksch do Uchwaly nr 1688 Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 lutego 2015 r.

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt 12 Statutu Uniwersytetu w Biatymstoku
w zwi4zku z $ 23 Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wylszego
z dnia 26 wrzeSnia 2016 r. w sprawie szczeg6towego trybu i warunk6w
przeprowadzania czynnoici w przewodzie dohorskim, w postgpowaniu
habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1586 z p62n. zm.) oraz Rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzor6w znak6w graficznych
informujqcych o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do
kwalifikacji pelnych i czqstkowych wlqczonych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1022) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku
uchwala, co nastgpuje:

s1
Wzory dyplom6w doktora, wprowadzone UchwalE nr 1688 Senatu Uniwersytetu
w Bialymstoku z dnia 25 lutego 2015 r., otrzymuj4 brzmienie okre6lone
w Zal4cznlkach nr l-8 do niniejszej Uchwaly.

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem I maja20l7 r.



zrl{cznik nr I Jo Uctrw!ly nr 20s9
Scnrlu Unrwcrsylctu h Birlrnlsroku
z dnia 26 tvietnia l0l7 r

-Zal4czrik.r I Jo UchwalIDr l68s
Senrtr tinrNersytclr' w llialrnrstoku
z dnia 25 lut.8o l0l5 r "

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

DYPLOM
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

urodzon dnia

na podstawie rozprawy doktorskiej

oraz po zloZeniu wymaganych egzamin6w uzyska stopiefl naukowy

DOKTORA

nadarry uchwalq

z dnia

Promotor w przewodzie doktorskim:

Recenzenci w przewodzie doktorskinr:

Kwalifikacja pelna na poziomic
6smym Polskicj Ramy Kwalifikacli



oPts

I Dyplomy maj4 format A3 (297 x 420 mm).

2. D),plomy drukuje siQ na papieEe ozdobnym typu karton w kolorze jasnoi6ltyrn, o gramaturze 250-300 g/m,

3. Dyplomy sq opatrzone godlem Uniwersytetu w Bialymstoku w kolorze, o wysokosci 4,6 cm umieszczonym

centralnie w odlegloSci 2,5 cm od 96ry.

4. Dyplomy drukowane se drukiem typografcznym w kolorach:

a) w kolorze okre6lonym dla Uniwersytetu w Bialymstoku: nazwa Uniwersytetu, wyraz ,,DYPLOM, wyraz

,WYDANY W RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEJ" oraz wyraz "DOKTORA';
b) czarnym - dla pozostalego tekstu;

c) Z6ltyrn - dla linii wypelnienia danych.

5. Odpis dyplomu i egzemplarz do akt maiQ format 44 (210 x 297 |nnt,

6. Odpis dyplomu i egzemplarz do akt drukuje si€ na papierze bialym, krcdowanym matowym, o gramaturze 115

glm'-

7. Druk oraz godlo Uniwersytetu w Bjalymstoku o wysoko6ci 2,3 cm na odpisie i egzemplarzu do akt wykonane

s4 drukiem offsetowym w kolorze czarnym,

8. Odpis i egzemplarz do akt zawiera wszystkie elemcnty oryginalu dyplomu.

9. Na oryginale dyplomu, odpisie i egzernplarzu do akt nic umicszcza siE objasniei podanych w nawiasach.

10. Na oryginale dyplomu w formacie A3, egzemplarzu do akt, odpisie dyplomu w formacie A4 w lewym dolnym

rogu umieszcza si€ znak graficzny d)a kwalifikacji pelnej na poziomie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji

zgodnie ze wzorem okreslonym Rozporz4dzenicm Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 20t6 r.

w sprawi€ rfzor6w znak6w graficznych informuj4cych o poziornach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych

do kwalifikacji pelnych i czqstkowych wl4czonych do Zintetrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz.lJ. z2O16 r.

DOZ. LVZZ|.



Zrlec/nrk nr 2 do Uchwrl) nr 205,
Scnrru Unrr.crsyrctu w hilvmsroku
z dnid 26 k*i(rnia 20r? r

"Zrliczoik nr lr tlo Uclwal).nr 1688

Scnilu Unrwersytciu w Blallmsloku
z dnid 25 Lu|cgo 2015 r "

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

DYPTOM
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

urodzon dnia

na podstawie wyroZnioDej rozprawy doktorskiej

oraz po zloZeniu wymaganych egzamin6w uzyska stopiei naukowy

DOKTORA

r.radany uchwalil

z d.nia

Promotor w przewodzie doktorskim:

Recenzenci w przewodzie doktorskinr:

Kwalifikacja pelna na poziomic
6smym Polskiej Ramy Kwalifikacji



OPIS

l. Dyplomy majq format 43 (297 x 420 mm).

2 Dyplomy druku.ie sig na papierze ozdobnym typu kartoD w kolorze jasno26ltyrn, o gramdturze 250-,j00 g/mr.

3. Dyplomy s4 opatrzone godlem Uniwersytetu w Bialymstoku w kolorze, o wysoko$ci 4,6 crr umieszczonym

centralnie w odleglo6ci 2,5 cm od g6ry.

4. Dyplorny drukowaue s4 drukiem typogra6cznyrn w kolorach:

a) w kolorze okre6lonym dla Uniwersytetu w Bialymstoku: nazwa Uniwersytetu, wyraz ,,DYPI,OM,wyrn
,,WYDANY W RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEf " oraz wyraz ,,DOKTORA';

b) czarnym - dla pozostalego tekstu;

c) t6ltym - dla linii wypetnienia danych.

5. Odpis dyplomu i cgzemplarz do akt mai4 format A4 (2lO x 297 mm).

6. Odpis dyplornu i egzemplarz do akt d ruku.ie sig na papierze bialyrn, kredowanym matow ym, o gramaturze I l5

81m".

7. Druk oraz godlo Uniwersytetu w Bialymstoku o wysoko$ci 2,3 cm na odpisie i egzemplarzu do akt wykonane

s4 drukiern offsctowym w kolorze czarnym.

8, Odpis i egzemplarz do akt zawiera wszystkie elernenty oryginalu dyplomu.

9. Na oryginale dyplornu, odpisic i cgzcmplarzu do akt nie urnieszcza sig obja6nicri podanych w nawiasach,

10. Na oryginale dyplomu w formacie A3, egzemplarzu do akt, odpisie dyplomu w fornacie A4 w lewym dolnym

rogu umieszcza siE znak graficzny dla kwalifikacji pelnej na poziomie VIII Polskiej Rarrry Kwalifikac;r

zSodnie ze wzorcm okre3lonym Rozporz4dzerrierr Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r.

w sPrawic wzor6w znak6w graficznych informuj4cych o poziornach Polskiej Ramy Kwalifikacii przypisanych

do kwalifikacji pelnych i czqstkowych wleczonych do Zintetrowanego Systemu Kwalifikacii (Dz. U. z 2016 r.

poz.1022\.



Zdhcznik nr 3 do UchwJly ir 20s9

senrlu Utrn{cayrcru ( Birlvnrs(oku
zdnia 26 krvicrnia 2017 r

,.Zaltl!.niknr lb,lo Uchrr.l) D( 1688

Srn!tu Uniwrrsylet!r w Ilirb,mstok!
z dtri. 2s lutego 2015 r.

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

DYPLOM
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Llrodzon dnia

na podstawie rozprawy doktorskiej

oraz po zlo2eniu wymaganych egzamin6w uzyska stopieri naukowy

DOKTORA

nadany uchwalq

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim;

z dnia

Promotor w Drzewodzie doktorskim:

Recenzenci w orzewodzie doktorskrm:

Kwalifikacja pelna na poziomic
6smym Polskiej Ramy Kwalifikacji

|r(ln)otor f o|lrour.z)



OPIS

I. Dyplomy maiQ format A3 (297 x 420 mm).

2. Dyplomy drukuje sig na papierze ozdobnym typu karton w kolorze jasno26ltyrn, o gramaturze 250-300 g/mr.

3. Dyplomy sA opatrzoDe godlem Uniwersytetu w Bialymstoku w kolorze, o wysokodci 4,6 cm umieszczonym

centralnie w odleglosci 2,5 cm od g6ry.

4. Dyplorny drukowane s4 drukiem typograficznym w kolorach:

a) w kolorze okreslonym dla Uniwersytetu w Bialymstoku: nazwa Uniwersytetu, wyraz ,,DYPLOM, wyraz

,WYDANY W RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEf " oraz wyraz .DOKTORA';

b) czarnym - dla pozostalego tekstu;

c) t6ltym " dta linii wypelnienia danych.

5. Odpis dyplomu i egzemplarz do akt naj4 format 44 (210 x 297 mm).

6. Odpis dyplomu i egz,ernplarz do akt drukuje sig na papierze bialym, kredowanym matow ym, o gramaturze I l5

El^".
7. Druk oraz godlo Uniwersyt€tu w Bialymstoku o wysokoici 2,3 cm na odpisie i egzemplarzu do akt wykonane

s4 drukiem ofrsetowym w kolorze czarnym.

8. Odpis i egzemplarz do akt zawiera wszystkie elementy oryginalu dyplomu.

9, Na oryginale dyplomu, odpisie i egzemplarzu do akt nic umieszcza sig obja$nierl podanych w nawiasach.

10. Na oryginale dyplomu w formacie A3, egzemplarzu do akt, odpisie dyplomu w formacie A4 w lewym dolnym

rogu umieszcza sig znak graficzny dla kwa)ifikacji pclncj na poziomie VIU Polskiej Ramy Kwalifikacji

zgodnie zr wzorem okre{lonym RozporzQdzeniem Ministra Edukacji Narodowcj z dnia. 13 lipca 2016 r.

w sprawie wzor6w znak6w grahcznych informujEcych o poziomach Polskiei Rarny Kwalifikacji przypisarrych

do kwafi6kacji pelnych i cz4stkowych wtqczonych do Zirrtegrowanego Slrternu Kwali6kac)i (Dz. U. z 2016 t.

poz.1022).



ziltlcznik nr 4 do Uchwrly nr 2059
Sctrrtu Unnrcrsyrcru h BialvDrstoku
zdnir 26 k\er.rnia 2017 r

,,ZNliczrik nr lc do Uchw^ly nr 1688

scr)aru unisc^yrcru h Brilvdsroku
zdni!25lutegol0l5r'

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

DYPTOM
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

urodzon dnia

na podstawie wyr62nionej rozprawy doktorskiej

oraz po zloZeniu wymaganych egzamin6w uzyska stopiei naukowy

DOKTORA
nauk

nadany uchwalq

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim:

z dnia

Promotor w Drzewodzie doktorskim:

Recenzenci w orzewodzie doktorskin:

Kwalifikacla pelna na poziomie
6smym Polskiej Ramy Kwalifikacli

f rurnotL,rloD)o!'riz)



oPls

L Dyplomy majq format A3 (297 x 420 mm).

2. Dyplomy drukuje siq na papierze ozdobnym typu karton w kolorz€ jasnoi6ltym, o gramaturze 250-300 g/m'.

3. Dyplomy s4 opatrzoDe godlem Uniwersytetu w Bialymstoku w kolorze, o wysokoSci 4,6 cm umieszczonym

centralnie w odleglo6ci 2,5 cm od 96ry.

4 Dyplorny drukowane sq drukiem typograficznyrn w kolorach:

a) w kolorze okre(lonym dla Uniwersytctu w Birlymstokur nazwa Uniwersytetu, wyraz ,,DYPLC)M, wyraz

,,WYDANY W RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEI" oraz wyraz ,,DOKTORA';

b) czarnym - dla pozostalego tekstu;

c) 26ltym - dla linii wypelnienia danych.

5. Odpis dyplornu i egzemplarz do akt mai? format A4 (210 x 297 mm).

6. Odpis dyplonlu i egzemplarz do akt drukuje siq na papierze bialym, kredowaryrn matowym, o gramaturze I l5

glm'.

7 Druk oraz godlo Uniwersytetu r,,' Bialymstoku o wysoko$ci 2,3 cm na odpisie i egzemplarzu do akt wykonanc

s1 drukiem offsetowym w kolorze czar nym.

8. Odpis i egzemplarz do akt zawiera wszystkic elemcnty oryginalu dyplomu.

9. Na oryginale dyplomu, odpisie i egzernplarzu do akt nic umicszcza sig obja$nierl podanych w nawiasach.

l0- Na oryginale dyplomu w formacie A3, egzenrplarzu do akt, odpisie dyplomu w formacie A4 w lewym dolnym

rogu umieszcza sig znak graficzny dla kwa)ifikacji pclncj na poziornie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji

zgodnie ze wzorem okreSlonym Rozporz?dzcnicm Ministra Edukacji Narodowej z dnia, 13 lipca 2016 r.

w sprawie wzor6w znak6w graficznych informuj4cych o poziomach Polskiej Ramy Kt'alifikacji przl2isanych

do kwalifikacji pelnych i cz?stkowych wtqczonych do Zintegrowanego Systetnu Kwali6kacji (Dz. U. z 2016 t.

Doz. 1022\.



Zil+cznil.r 5 do Ldrwrly trr 2059

5enilu Unr{ersylclu w BirlvxNroku
z dnir 26 khn'tnia 20lt r.

,,7dli.zn,k rr l(l{lo U(hsal,v nr 1688

scnirtr unincrrlrcru { BirtynxtoliL:
z,lnia 25lutc8o 2015 r '

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

DYPLOM
WYDANY W RZECZYPOSPOTITEI POLSKTEI

urodzon dnia

na podstawie rozprawy doktorskiej

oraz po zlo2eniu wymaganych egzamin6w uzyska stopieri nar.rkowy

DOKTORA
nauk

nadany uchwalq

z dnia

Promotor w przewodzie doktorskim:

Promotor w przercodzie doktorskim:

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

Kwalifikacja pelna na poziomic
6smym Polskrej Ramy Kwalifikacjr



oPts

I Dyplomy majq format ,A3 (297 x 420 mm).

2. Dyplomy drukuje sig na papierze ozdobnym typu ka.ton w kolorze jasno26ltym, o gramaturze 250-300 g/m,.

3. Dyplomy sq opatrzone godlem uuiwersytetu w Bialyrnstoku w kolorze, o wysokoSci 4,6 cm umi€sz,czonym

centralnie w odlegloS.i 2,5 cm od 96ry.
4. Dyplorny drukowane sq drukiem typograficznym w kolorach:

a) w kolorze okre6lonym dla Uniwersytetu w Bialymstoku: nazwt Uniwersytetu, wyraz ,,DyPLOM, wyraz

,WYDANY W RZECZYPOSPOLITEI POLSKtEf " oraz wyraz ,,DOKTORA';
b) czarnym - dla pozostalego tekstu;

c) t6ltym - dla linii wypelnienia danych,

5. Odpis dyplomu i egzemplarz do akt rnajq format A,4 (210 x 297 rnm).

6 Odpis dyplouru i egzemplarz do akt drukuje siE la papierze bialym, kreclowanyrr matowym, o gramaturze I l5
glm'.

7 Druk oraz godlo Uniwersytetu w Bialyrnstoku o wysoko$ci 2,3 cm na odpisie i egzernplarzu do akt wykonane

sE drukiem offsetowym w kolorze czar.nym.

8. Odpis i cgzemplarz do akt zawiera wszystkic clcrnenty oryginalrr dyplomu.

9. Na oryginale dyplomu, odpisie i egzernplarzu do akt nic umicszcza sig obja$nierl podanych w nawiasach.

10. Na oryginale dyplomu w formacie .{3, egzemplarzu do akt, odpisie dyplomu w formacie 44 w lewym dolnyrn

rogu umieszcza sig znak graficzny dla kwalifikacji pclncj na pozionie VUI polski€j Ramy Kwali6kac;r

zgadnie ze wzorem okre$lonym Rozporz4dzeniern Mirristra Edukacji Narodowej z dnia l3 lipca 2016 r.

w sprawie wzor6w znak6w graficznych informujqcych o poziornach Polskiej Ramy Kwalilikacji przypisanych

do kwalifikacji pelnych iczqstkowych wlAczonych do Zintcgrowanego Systemu Kwalifikac.ji (Dz. U, z 2016 r.

poz.1022).



Zrl4cznil nr 6 do Uchwil), nr 2059

Scnaru Unrwcrs/lcIU w Bialvnrloku
zdDid26kwi.tnia20lTr

,.Zrl{!?nik n! le 
'1o 

U.hFriYnr l68E
Sc.11! Uniwc6y(elu w Birllnrstoku
z dnia z5lutcgo 2015 r "

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

DYPLOM
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

urodzon dnia

na podstawie wyr62nionej rozprawy doktorskiel

oraz po zloZeniu wymaganych egzamin6w uzyska stopieri naukowy

DOKTORA
nauk

nadany uchrral4

z dnia

Promotor w przewodzie doktorskim:

Promotor w przewodzie doktorskim:

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

Kwalifikacja pelna na poziomic
6smym Polskiej Ramy Kwaliflkacji



OPIS

I Dyplomy majE format A3 (297 x 420 mm).

2 Dyplomy drukujc sig na papicrze ozdobnyrn typu karton w kolorzc jasnoit!ltyrn, o grarnrturze 250--100 g/rr':.

3. Dyplorny sq opirtrzone godlcm Uniwersytctu w Bialyrnsbku w kolorzc, o wysoko$ci 4,(i cm umiesz-czelym

ccntralnie w odleglo6ci 2,5 cnr od 96ry
4. Dyplorny drukon'ane s4 drukicrn tvpograficznym w kolorach:

a) w kolorze okre(lonytrr dla Uniwersytetu w Bitlymstoku: nazwa Uniwersytctu, wyrlz ,,DYPLC)M, wyrlz

,,WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIDJ" oraz wyraz ,,DOK]'ORA';

b) czarnym - dla pozostalego tekstu;

c) 26ltyrn - dla linii wypelnienia danych.

5. Odpis dyplornu i egzelDplarz do akt rnriil fonnat A4 (210 x 297 mrn)

6. Odprs dyplonu i cgzcrlplarz tlo akt drukuje srQ na papicrzc bialyrl, kredowanyrn nrato\rym, o Sramaturze I l5

glmz.

7 Druk oraz godlo Uniwcrsytctu w Bialymstoku o wysokosci 2,3 cnl na odpisie i cgzcmplarzu do akt wykonane

sq drukrem offsetowyrn w kolorzc czar nym.

8 Odpis i cgzemplarz do akt zarvicra wszystkjc clcrncnty oryginalu dyplonlu.

9. Na oryginale dyplonru, odpisic i cgzcrnplarzu do akt nic umieszcza siQ objaSDicri podanych w nawiasach

10. Na oryginale dyplomu w formacie A3, egzemplarzu do akl, odpisie dyplornu w formacie A4 w lervym dolnym

rogu umicszcza siq znak graficzny dla kwali6kacji pclncj na poziornie VIII Polskrcj Ramy Kwalifikac;r

zgodnie ze wzorem okre3lonym Rozporzqdzerriem Ministra DdukacJr Narodowcj z dnia l3 lipca 2016 r.

w sprawic wzor6\'znakdw gralicznlch iuformu.lqcych o poziornach Polskicj Ramy Kwalifikacji przypisanych

do kwalr fikacyi pclnych i czestkowych wl4czonych do Zirrtegrowancgo Systernu Kwalilikac;i (Dz. U. z 2016 t.

poz.1022).



Zdl{cznik nr 7 Jo Uchwrll ni 2059

Scnrlu Unr\c6y(clu w Brilynrsloku
zdni.r 26 kwirlnir 2017 I

,,Zal,lczn,k nr ll Jo U.hwily nr 1688

5cn r Un ih crslrc Lu tv ni' llnstokr
7 dtria 15 luteSo 2015 r,

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

DYPLOM
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

urodzon dnia

rra podstawie rozpranry doktorskiej

oraz po zlo2eniu wymaganych egzaminow uzyska stopicri naukowy

DOKTORA
nauK

nadany uchrvalq

z dnia

Promotor w przewodzie doktorskinr:

Promotor w przewodzie doktorskim:

Recenzenci w przewodzie doktorskiu:

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim:

l(1'rr.tor fomornr,:7y

Kwalifikacja pelna na poziomic
6smym Polskicj Ranry Krvalifikacji



OPIS

l. Dyplomy majq format A3 (297 x 420 mm)

2. Dyplomy drukuje sie nir pirpicrze ozdobnym typu karton w kolorzc jasnoi6ltym, o grarnaturzc 250--300 g/rnr.

3. Dyplonry s4 opatrzone godlern Uuiwersytetu w Bialymstoku w kolorze, o wysokoSci ,1,6 cm utnieszczonym

centrolnie w odlegloSci 2,5 cm od 96ry
4. Dyplomy drukowane sE drukiem typogra6cznyrn w kolorach:

a) w kolorze okre(lonym dla Uniwcrsytetu w Biil)'mstoku: nazwr Uniwersytctu, wyraz "DYPLOM, wyraz

,,WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]" oraz wyraz ,,DOKTORA';

b) czarnym - dla pozostalego tckstu;

c) 26ltyrn - dla linri wypclnienia danych.

5. Odpis dyplomu i egzemplarz do akt rnrjq format A4 (210 x 297 rnm)

6. Odpis dyplomu i egzemplarz do akt drukuje sig Da papierze bialyrn, kredon'anyrr matowyrTl, o gramaturze I l5

Blm'.
7. Druk oraz- godlo Uniwersytetu \,,, Bialyrnstoku o wysoko{ci 2,3 cnl na odpisie i egz-ernplarz.u do akt wykonane

s4 drukicm offsctowym w kolorzc czarnyrn

8. Odpis i egzerrplarz do akt zawicra wszystkic clcmenty oryginalu dyplornu.

9. Na oryginalc dyplomu, odpisic i cgzcraplarzu do akt nic umicszcza si{ obja!nicn poclanych w nawiasach.

10. Na oryginale dyplornu w formacie A3, eSzemplarzu do akt, odpisie dyplomu rv formacie A4 w lewynr dolnym

rogu umicszcza si{ znak graficzny dla kwalifikacji pc}ncj na poziomic VIII Polskicj Rarny Kwalifikacji

zgodnic zc wzorcrrr okrc(lonym Rozporz4dzcnicrn Minrstra Edukacji Narodowc'j z dnia l3 Iipcir 2016 r.

w sprawic wzor6w znak6w grahczrrych informujqcych o poziomach Polskic.j Rarny Kwali6kacyi przyprsarrych

do kwafifikacji pclnych i czilstkowych wlAczonych Jo Zirrtcgro\aancllo Systernu Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 |

Po''. 1022).
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UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

DYPLOM
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POTSKIEJ

rurodzon dnia

na podstarvie wyr62nione.j rozprawy doktorskiei

oraz po zlo2eniu wymaganych egzamin6w uzyska stopieri naukowy

DOKTORA
nauk
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z dnia
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Promotor pomocntczy w przewodzie doktorskim:

Recenzenci w orzewodzie doktorskrnr:
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Kwalifikac.ja pelntt na pozromic
dsrrrym Polskicj I{amy Kwalifikacj i



OPIS

L Dyplomy majq formal A3 (297 x 420 mm).

2. Dyplomy drukuje sig na papierze ozdobnym typu karton w kolorze jasnoi6ltym, o gramaturze 250-100 g/m'z

3. Dyplomy sq opatrzorle godlem Uniwersytetu w Bialyrnstoku w l<olorze, o wysoko3ci 4,6 crn umieszczonym

centralnie w odleglo3ci 2,5 cm od g6ry.

4 Dyplomy drukowane sq drukiem typograficznyrn wkoloracb:

a) w kolorze okre6lonym dla Uniwersytetu w Bialymstoku: nazwa Uniwersytetu, wyraz 
"DYPLOM, 

wyraz

,WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEf " oraz wyraz,,DOKTORA';

b) czarnym - dla pozostalego tekstu;

c) z6ltym - dla linii wypelnienia danych.

5. Odpis dyplomu i egzemplarz do akt maj4 format .A4 (210 x 297 rnm)

6, Odpis dyplomu i egzemplarz do akt d rukuje sig na papierze bialym, kredowanyrl matowym, o gramaturze 115

Elm'.
7 Druk oraz godlo Uniwersytetu w Bialymstoku o wysokosci 2,3 cm na odpisie i egzemplarzu do akt wykonane

sE drukiem offsctowym w kolorze czarnym.

8. Odpis i egzemplarz do akt zawiera wszystkie elernenty oryginatu dyplomu.

9. Na oryginale dyplomu, odpisic i egzemplarzu do akt nic umieszcza sig obja6nierl podanych w nawiasach.

10. Na oryginale dyplonu w formacie A3, egzemplarzu do akt, odpisie dyplomu w formacie A4 w lewym dolnym

rogu umieszcza si{ znak graficzny dla kwalifikacji pclncj na poziornie VIII Polskicj Ramy Kwalifikacji

zgodnie ze wzorem okre$lonym Rozporzqdzcnicrr Ministra Edukacji Narodowei z dnia l3 lipca 2016 r.

w sprawie u'zor6w znakow graficznych informuj4cych o poziomach Polskiej Rarny Kwali6kacji przypisanych

do kwalifikacji pelnych i czestkowych wlqczonych do Zirrtegrowanego Systernu Kwalifikac;i (Dz.U. z2016 r.

ooz.10221.


