
DYPLOM  DOKTORSKI
UNIWERSYTET  W  BIAŁYMSTOKU

z siedzibą w Białymstoku

(imię/imiona i nazwisko)

urodzon dnia w

na podstawie rozprawy doktorskiej

uzyskał stopień naukowy

DOKTORA  NAUK 
w dziedzinie

nadany uchwałą

z dnia

Promotor:

Recenzenci:

(pieczątka imienna i podpis rektora)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2625
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w dyscyplinie

 (miejscowość i data)

 (numer dyplomu)

wytłoczona 
pieczęć urzędowa



DYPLOM  DOKTORSKI
UNIWERSYTET  W  BIAŁYMSTOKU

z siedzibą w Białymstoku

(imię/imiona i nazwisko)

urodzon dnia w

na podstawie rozprawy doktorskiej

uzyskał stopień naukowy

DOKTORA  NAUK 
w dziedzinie

nadany uchwałą

z dnia

Promotor:

Recenzenci:

(pieczątka imienna i podpis rektora)

w dyscyplinie

 (miejscowość i data)

 (numer dyplomu)

pieczęć urzędowa

ODPIS



DYPLOM  DOKTORSKI
UNIWERSYTET  W  BIAŁYMSTOKU

z siedzibą w Białymstoku

(imię/imiona i nazwisko)

urodzon dnia w

na podstawie rozprawy doktorskiej

uzyskał stopień naukowy

DOKTORA  NAUK 
w dziedzinie

nadany uchwałą

z dnia

Promotor:

Recenzenci:

(pieczątka imienna i podpis rektora)

w dyscyplinie

 (miejscowość i data)

 (numer dyplomu)

pieczęć urzędowa

ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT



OPIS
1. Dyplomy mają format A3 (297 x 420 mm). 
2. Dyplomy drukuje się na papierze ozdobnym typu karton w kolorze jasnożółtym, o gramaturze 250-300 g/m2. 
3. Dyplomy opatrzone są godłem Uniwersytetu w Białymstoku w kolorze, o wysokości 4,6 cm umieszczonym centralnie. 
4. Dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach: 

• w kolorze określonym dla Uniwersytetu w Białymstoku: nazwa Uniwersytetu, wyrazy „DYPLOM DOKTORSKI” oraz 
wyrazy „DOKTORA NAUK”; 

• czarnym - dla pozostałego tekstu; 
• żółtym - dla linii wypełnienia danych.

5. W wierszu „nadany uchwałą” wpisuje się nazwę organu nadającego stopień naukowy.
6. W wierszu „Promotor” wpisuje się odpowiednio tytuł/stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko promotora lub 

promotorów.
7. W wierszu „Recenzenci” wpisuje się tytuł/stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko recenzentów.



DYPLOM  DOKTORSKI
UNIWERSYTET  W  BIAŁYMSTOKU

z siedzibą w Białymstoku

(imię/imiona i nazwisko)

urodzon dnia w

na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej

uzyskał stopień naukowy

DOKTORA  NAUK 
w dziedzinie

nadany uchwałą

z dnia

Promotor:

Recenzenci:

(pieczątka imienna i podpis rektora)

w dyscyplinie

 (miejscowość i data)

 (numer dyplomu)

wytłoczona 
pieczęć urzędowa

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2625
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 18 grudnia 2019 r.



DYPLOM  DOKTORSKI
UNIWERSYTET  W  BIAŁYMSTOKU

z siedzibą w Białymstoku

(imię/imiona i nazwisko)

urodzon dnia w

na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej

uzyskał stopień naukowy

DOKTORA  NAUK 
w dziedzinie

nadany uchwałą

z dnia

Promotor:

Recenzenci:

(pieczątka imienna i podpis rektora)

w dyscyplinie

 (miejscowość i data)

 (numer dyplomu)

pieczęć urzędowa

ODPIS



DYPLOM  DOKTORSKI
UNIWERSYTET  W  BIAŁYMSTOKU

z siedzibą w Białymstoku

(imię/imiona i nazwisko)

urodzon dnia w

na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej

uzyskał stopień naukowy

DOKTORA  NAUK 
w dziedzinie

nadany uchwałą

z dnia

Promotor:

Recenzenci:

(pieczątka imienna i podpis rektora)

w dyscyplinie

 (miejscowość i data)

 (numer dyplomu)

pieczęć urzędowa

ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT



OPIS
1. Dyplomy mają format A3 (297 x 420 mm). 
2. Dyplomy drukuje się na papierze ozdobnym typu karton w kolorze jasnożółtym, o gramaturze 250-300 g/m2. 
3. Dyplomy opatrzone są godłem Uniwersytetu w Białymstoku w kolorze, o wysokości 4,6 cm umieszczonym centralnie. 
4. Dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach: 

• w kolorze określonym dla Uniwersytetu w Białymstoku: nazwa Uniwersytetu, wyrazy „DYPLOM DOKTORSKI” oraz 
wyrazy „DOKTORA NAUK”; 

• czarnym - dla pozostałego tekstu; 
• żółtym - dla linii wypełnienia danych.

5. W wierszu „nadany uchwałą” wpisuje się nazwę organu nadającego stopień naukowy.
6. W wierszu „Promotor” wpisuje się odpowiednio tytuł/stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko promotora lub 

promotorów.
7. W wierszu „Recenzenci” wpisuje się tytuł/stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko recenzentów.



DYPLOM  HABILITACYJNY
UNIWERSYTET  W  BIAŁYMSTOKU

z siedzibą w Białymstoku

 (imię/imiona i nazwisko)

dnia w

na podstawie osiągnięcia naukowego

uzyskał stopień naukowy

DOKTORA  HABILITOWANEGO NAUK

w dziedzinie

nadany uchwałą

z dnia

Recenzenci:

w dyscyplinie

urodzon 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2625
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 18 grudnia 2019 r.

 (numer dyplomu)

(pieczątka imienna i podpis rektora) (miejscowość i data)

wytłoczona  
pieczęć urzędowa



DYPLOM  HABILITACYJNY
UNIWERSYTET  W  BIAŁYMSTOKU

z siedzibą w Białymstoku

 (imię/imiona i nazwisko)

dnia w

na podstawie osiągnięcia naukowego

uzyskał stopień naukowy

DOKTORA  HABILITOWANEGO NAUK

w dziedzinie

nadany uchwałą

z dnia

Recenzenci:

w dyscyplinie

urodzon 

 (numer dyplomu)

(pieczątka imienna i podpis rektora) (miejscowość i data)
pieczęć urzędowa

ODPIS



DYPLOM  HABILITACYJNY
UNIWERSYTET  W  BIAŁYMSTOKU

z siedzibą w Białymstoku

 (imię/imiona i nazwisko)

dnia w

na podstawie osiągnięcia naukowego

uzyskał stopień naukowy

DOKTORA  HABILITOWANEGO NAUK

w dziedzinie

nadany uchwałą

z dnia

Recenzenci:

w dyscyplinie

urodzon 

 (numer dyplomu)

(pieczątka imienna i podpis rektora) (miejscowość i data)
pieczęć urzędowa

ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT



OPIS
1. Dyplomy mają format A3 (297 x 420 mm). 
2. Dyplomy drukuje się na papierze ozdobnym typu karton w kolorze jasnożółtym, o gramaturze 250-300 g/m2. 
3. Dyplomy opatrzone są godłem Uniwersytetu w Białymstoku w kolorze, o wysokości 4,6 cm umieszczonym centralnie. 
4. Dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach: 

• w kolorze określonym dla Uniwersytetu w Białymstoku: nazwa Uniwersytetu, wyrazy „DYPLOM HABILITACYJNY” oraz 
wyrazy „DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK”; 

• czarnym - dla pozostałego tekstu; 
• żółtym - dla linii wypełnienia danych.

5. W wierszu „nadany uchwałą” wpisuje się nazwę organu nadającego stopień naukowy.
6. W wierszu „Recenzenci” wpisuje się tytuł/stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko recenzentów.


