
  

 

Uchwała Nr 2/2013 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 17 stycznia 2013 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

 

 

 Senat Politechniki Rzeszowskiej na podstawie art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

– Prawo o szkolnictwo wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.): 

 

 

1. Zatwierdza wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Politechnice 

Rzeszowskiej określony w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, 

2 Opis wyglądu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zawiera następujące niezbędne 

elementy: 

1) format świadectwa B5 (250 x 176 mmm); 

2) karton biały powlekany, o gramaturze 250g/m
2
; 

3) papier pokryty giloszem według wzoru: gilosz stanowi siatka w kolorze brązowym, 

nr pantone 480 C; grubość linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5
o
; 

4) druk dwustronny w kolorze czarnym; 

5) godło uczelni - o wymiarach 27 x 27 mm, w odległości 54 mm od górnej krawędzi 

świadectwa, napis „ŚWIADECTWO” – wersaliki, czcionka Times New Roman CE 18,5 

pkt, w odległości 25 mm od górnej krawędzi świadectwa; napis „UKOŃCZENIA 

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH” – wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt, 

w odległości 32 mm od górnej krawędzi świadectwa; napis „WYDANE 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” – wersaliki, czcionka Times New Roman 

CE 14 pkt, w odległości 45 mm od górnej krawędzi świadectwa; napis „Nazwa Uczelni” – 

wersaliki, czcionka Times New Roman CE 12 pkt; napis „Nazwa podstawowej jednostki 

organizacyjnej” - czcionka Times New Roman CE 12 pkt; napisy: „Pan(i)”, „ urodzony(a)”, 

„ukończył(a)”, „z wynikiem”, „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej”, „Rektor 

lub Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia” oraz „dnia … r.” - czcionka 

Times New Roman CE 10,5 pkt; objaśnienia (tekst w nawiasach) - czcionka Times New 

Roman CE 6,5 pkt 

6) godło uczelni, napisy oraz tekst powinny być umieszczone centralnie w pionowej osi strony; 

7) strona 2, tabela zawierająca następujące kolumny: Lp, Nazwa przedmiotu, Liczba godzin 

zajęć teoretycznych, Liczba godzin zajęć praktycznych, Liczba punktów ECTS. 

 

3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

R e k t o r 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 
  

 

 

 



  

Załącznik do uchwały nr 2 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 stycznia 2013 r.  

Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

 

 



  

 

 

 

 


