
Uchwała nr 2625 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i wzoru dyplomu habilitacyjnego 

 wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku 

 

 

Na podstawie § 33 ust. 1 pkt 25 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, w związku  

z §§ 2-3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r.  

w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1837) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 

lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej 

Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram 

kwalifikacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1574) Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. Senat Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdza wzory dyplomów wydawanych przez 

Uniwersytet w Białymstoku osobom, którym nadano stopień naukowy doktora lub doktora 

habilitowanego. 

2. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora otrzymuje dyplom według wzoru 

określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

3. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora na podstawie wyróżnionej rozprawy 

doktorskiej otrzymuje dyplom według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszej 

Uchwały. 

4. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymuje dyplom według 

wzoru określonego w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Osoba, której stopień naukowy doktora nadano na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. 

zm.) otrzymuje dyplom na zasadach określonych w umowie.  

 

§ 3 

1. Traci moc Uchwała nr 2298 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 października 

2018 r. w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i wzoru dyplomu habilitacyjnego 

wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

 

 

Przewodniczący 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 


