
Uchwała Nr 83/2017 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice 

Rzeszowskiej. 

Senat Politechniki Rzeszowskiej na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwo wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) 

oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. 

w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania 

oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r. poz. 279), Senat 

Politechniki Rzeszowskiej uchwala, co następuje: 

1. Zatwierdza wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia 

na Politechnice Rzeszowskiej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 

2. Wzór 1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały – stosowany w przypadku ukończenia 

studiów pierwszego stopnia. 

Wzór 2, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały – stosowany w przypadku ukończenia 

studiów drugiego stopnia. 

3. Dyplomy według wzorów, o których mowa w ust. 2 będą wydawane absolwentom od roku 

akademickiego 2017/2018 i w latach następnych. 

4. Traci moc uchwała nr 48/2013 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 listopada 

2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych 

na Politechnice Rzeszowskiej. 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       R e k t o r 

prof. dr hab. inż. Tadeusz  Markowski



Załącznik nr 1 do uchwały nr 83/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r.  
– wzór 1 dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 83/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r.  
– wzór 2 dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia 

 



Opis dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej 

1. Dyplomy ukończenia studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej zawierają 

następujące niezbędne elementy: 
1) nazwę dokumentu: „dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia” albo „dyplom 

ukończenia studiów drugiego stopnia”; 

2) informację o treści: „wydany w Rzeczypospolitej Polskiej”; 

3) nazwę uczelni oraz nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub nazwy 

podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni; 

4) godło uczelni umieszczone w widocznym miejscu; 

5) fotografię posiadacza dyplomu opatrzoną w prawym dolnym rogu pieczęcią urzędową 

uczelni do tłoczenia w papierze; 

6) informacje dotyczące posiadacza dyplomu:  

a) imiona i nazwisko,  

b) datę i miejsce urodzenia; 

7) miejsce na podpis posiadacza dyplomu; 

8) numer dyplomu; 

9) informacje dotyczące studiów, w tym:  

a) formę studiów,  

b) określenie kierunku studiów lub kierunku studiów i specjalności oraz obszaru lub 

obszarów kształcenia i profilu kształcenia,  

c) wynik ukończenia studiów; 

10) nazwę tytułu zawodowego i datę jego uzyskania; 

11) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: 

a) dla kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji – 

w przypadku kwalifikacji potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia,  

b) dla kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji – 

w przypadku kwalifikacji potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów drugiego 

stopnia lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich; 

12) pieczątki imienne i podpisy rektora uczelni oraz kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej lub kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych; 

13) miejscowość i datę wydania dyplomu; 

14) pieczęć urzędową uczelni. 

2. W odpisie dyplomu oraz w odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą 

dokumentu umieszcza się, odpowiednio, napis ”(ODPIS)” lub „(ODPIS 

PRZEZNACZONYDO AKT)”. 

3. Dane techniczne dyplomu: 

1) dyplom ma format A4 (210x297); 

2) dyplom drukuje się na papierze zabezpieczonym o gramaturze 120g/m2; 

3) zabezpieczenia papieru zawierają dwutonowy bieżący znak wodny 

wykorzystywany na rzecz Politechniki Rzeszowskiej wyłącznie przez 

Wykonawcę, który jest właścicielem znaku i papieru, włókna zabezpieczające 

aktywne w promieniach UV i widoczne w świetle dziennym oraz zabezpieczenia 

chemiczne; 

4) zabezpieczenia w druku zawierają gilosz oraz ramkę giloszową w kolorze 

granatowym (PANTONE 287), mikrotekst, irys, nadruk widoczny w świetle UV. 


