
Uchwała nr 2678 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie określenia wzoru dyplomu honorowego  

Uniwersytetu w Białymstoku 

 

 

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

w związku z § 39 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku 

stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 2527 Senatu Uniwersytetu  

w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r., Senat Uniwersytetu w Białymstoku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Senat Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdza wzór dyplomu honorowego 

Uniwersytetu w Białymstoku, który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.  

2. Dyplom honorowy Uniwersytetu w Białymstoku wydawany jest 

absolwentowi, który spełnił warunki określone w Regulaminie studiów 

Uniwersytetu w Białymstoku.  

3. Sporządzenie dyplomu odbywa się na zasadach i w trybie przewidzianym dla 

wydania dyplomu ukończenia studiów. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 
 



Załącznik  

do Uchwały nr 2678  

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  
z dnia 27 maja 2020 r. 
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Specyfikacja graficzna Dyplomu honorowego ,,Diploma Honorificum"  

 format A5 (150 x 215 mm), układ pionowy;  

 wyklejka dyplomu tj. str. (2 i 3) wydrukowana (0+2) na papierze kredowym, matowym o 

gramaturze 150 g. kolorem żółtym (apla) (C-6, M-0, Y-26, K-0) oraz nadruk tekstu kolorem 

rubinowym (C-27, M-97, Y-89, K-25);  

 okładka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g., oprawiona w introkal koloru 

rubinowego. 
Na stronie 1 (zewnętrznej) okładki znajduje się godło Uniwersytetu w Białymstoku o 

średnicy 45 mm umieszczone w odległości 100 mm (podstawa godła) od górnej krawędzi okładki. 

Pod godłem umieszczony napis DIPLOMA HONORIFICUM., wersaliki Bold - czcionka Times 

New Roman CE 24 pkt; godło  oraz napisy umieszczone centralnie na osi pionowej strony i tłoczone 

złotą folią. 

Na stronie 2 (wewnętrznej) dyplomu umieszcza się centralnie zdjęcie studenta, który 

uzyskał dyplom honorowy o wymiarach 4,5 x 6,5 cm. W prawym, dolnym rogu zdjęcia umieszcza 

się pieczęć urzędową tłoczoną Uniwersytetu. Poniżej zdjęcia w odległości 23,5 mm, w oddaleniu 

15mm od lewej krawędzi dyplomu umieszcza się napis „NR…….” czcionką Arno PRO, wersaliki, 

wielkość 14 pkt z przerywaną linią poziomą na której będzie wpisany numer dyplomu honorowego. 

Na stronie 3 wewnętrznej dyplomu, poniżej krawędzi wklejki w odległości 13 mm umieszcza się 

na napis „DIPLOMA HONORIFICUM” czcionką Arno PRO Bold wersalik wielkość 18 pkt. 

Poniżej w odległości 11,6 mm umieszcza się napis „RECTOR UNIVERSITATIS 

BIALOSTOCENSIS CORAM OMNIBUS PRONUNTIAT” czcionką Arno PRO Bold 

wersaliki, wielkość 12 pkt. Poniżej, w odległości 18,2 mm wyrównując do lewej umieszcza się 

skrót „DN” czcionką Arno PRO, wersaliki, wielkość 12 pkt, oraz na tej samej wysokości umieszcza 

się linię przerywaną, na której wpisane zostanie imię i nazwisko absolwenta,  który otrzyma dyplom 

honorowy. Bezpośrednio poniżej linii przerywanej umieszcza się napis „STUDENTEM 

FACULTATIS” czcionką Arno PRO, wersaliki wielkość 11 pkt. Poniżej w odległości 17 mm 

umieszcza się linię przerywaną, na której odręcznie lub maszynowo wpisana zostanie nazwa 

jednostki organizacyjnej w tłumaczeniu na język łaciński wydziału, instytutu lub filii Uniwersytetu 

w Białymstoku, w której absolwent uzyskał dyplom honorowy. Poniżej tej linii w odległości 10,5 

umieszcza się napis „CUM AD SCIENTIAE POLONAE ET UNIVERSITATIS NOSTRAE 

UTILITATEM GLORIAMQUE, TUM AD SERENISSIMAE REIPUBLICAE 

POLONORUM HONOREM, STUDIA SUA SUMMA CUM LAUDE PEREGISSE. CUI 

MAGNOPERE DE SUCCESSU GRATULATUR ET OPTAT, UT ASSIDUE VIRTUTES ET 

MORES BONOS EXCOLAT”, czcionką Arno PRO, wersaliki, wielkość 11 pkt, z interlinią 3,8 

mm. Poniżej tego tekstu w odległości 30 mm umieszcza się napis „DATUM CIVITATE 

BIALOSTOCENSI, DIE …….. MENSIS …….. ANNO DOMINI…………”: czcionką Arno 

PRO, wersaliki, wielkość 8 pkt., przy wyrazach „DIE”, „MENSIS”, „ ANNO DOMINI”  

umieszcza się poziomą linię przerywaną na której zostanie wpisany dzień , miesiąc (słownie w 

tłumaczeniu na język łaciński) i rok uzyskania dyplomu honorowego. Poniżej w odległości 22,3 

mm, czcionką Arno PRO, wersaliki, wielkość 12 pkt, umieszcza się napis „RECTOR 

MAGNIFICUS”. Całość tekstu na stronie 3 dyplomu jest wyśrodkowana względem strony 

rozmiaru A5.  


