Uchwała nr 53/2013
Senatu Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów doktora i dyplomów doktora habilitowanego
wydawanego na Politechnice Rzeszowskiej.

Senat Politechniki Rzeszowskiej na podstawie § 24 i § 25 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu
i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r., Nr 204,
poz. 1200) oraz § 7 ust. 3 Statutu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 22 marca 2012 r.,
uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza wzory dyplomów:
1) doktora wraz z opisem stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
2) doktora habilitowanego wraz z opisem stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 53/2013
Senatu PRz z dnia 21 listopada 2013 r.
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Senatu PRz z dnia 21 listopada 2013 r.
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OPIS DYPLOMU DOKTORA
1. Dane techniczne dyplomu:
1) dyplom ma format A4 (210 x 297 mm),
2) dyplom drukuje się na papierze zabezpieczonym o gramaturze 120g/m2,
3) zabezpieczenia papieru zawierają dwutonowy bieżący znak wodny wykorzystywany
wyłącznie na rzecz Politechniki Rzeszowskiej, włókna zabezpieczające aktywne w
promieniach UV oraz widoczne w świetle dziennym oraz zabezpieczenia chemiczne,
4) zabezpieczenia w druku zawierają gilosz oraz ramkę giloszową, mikrotekst, irys, nadruk
widoczny w świetle UV.
2. Dyplom zawiera następujące elementy:
1) godło uczelni umieszczone w widocznym miejscu,
2) informację o treści „Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej”,
3) nazwę wydającego dyplom oraz nazwę rady jednostki naukowej, która nadała stopień
naukowy,
4) nazwę „dyplom”,
5) imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu,
6) tytuł rozprawy doktorskiej,
7) określenie nazwy stopnia doktora ze wskazaniem dziedziny nauki oraz dyscypliny
naukowej a w uzasadnionych przypadkach także specjalności,
8) datę podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora,
9) imiona i nazwiska promotora albo promotora i kopromotora a także recenzentów w
przewodzie doktorskim,
10) miejsce i datę wydania dyplomu,
11) podpis promotora,
12) pieczęcie imienne i podpisy rektora uczelni oraz dziekana wydziału nadającego stopień
naukowy,
13) pieczęć urzędową uczelni wytłoczoną na papierze.
3. Odpisy dyplomu mają format A4 (297 x 210 mm).
4. Odpisy dyplomu zawierają wszystkie elementy określone dla dyplomu, z tym, że:
1) w odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni w prawym
górnym rogu umieszcza się, odpowiednio, napis ”ODPIS” lub „ODPIS DO AKT”,
2) na odpisach dyplomów umieszcza się pieczęć urzędową uczelni w kolorze czerwonym,
3) odpis w języku angielskim zawiera przetłumaczony na język angielski tytuł rozprawy
doktorskiej.
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OPIS DYPLOMU DOKTORA HABILITOWANEGO
1. Dane techniczne dyplomu:
1) dyplom ma format A4 (210 x 297 mm),
2) dyplom drukuje się na papierze zabezpieczonym o gramaturze 120g/m2,
3) zabezpieczenia papieru zawierają dwutonowy bieżący znak wodny wykorzystywany
wyłącznie na rzecz Politechniki Rzeszowskiej, włókna zabezpieczające aktywne w
promieniach UV oraz widoczne w świetle dziennym oraz zabezpieczenia chemiczne,
4) zabezpieczenia w druku zawierają gilosz oraz ramkę giloszową, mikrotekst, irys, nadruk
widoczny w świetle UV.
2. Dyplom zawiera następujące elementy:
1) godło uczelni umieszczone w widocznym miejscu,
2) informację o treści „Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej”,
3) nazwę wydającego dyplom oraz nazwę rady jednostki naukowej, która nadała stopień
naukowy,
4) nazwę „dyplom”,
5) imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu,
6) określenie osiągnięcia naukowego,
7) określenie nazwy stopnia doktora habilitowanego ze wskazaniem dziedziny nauki oraz
dyscypliny naukowej a w uzasadnionych przypadkach także specjalności,
8) datę podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,
9) imiona i nazwiska recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym,
10) miejsce i datę wydania dyplomu,
11) podpis przewodniczącego komisji habilitacyjnej,
12) pieczęcie imienne i podpisy rektora uczelni oraz dziekana wydziału nadającego stopień
naukowy,
13) pieczęć urzędową uczelni wytłoczoną na papierze.
3. Odpisy dyplomu mają format A4 (297 x 210 mm).
4. Odpisy dyplomu zawierają wszystkie elementy określone dla dyplomu, z tym, że:
4) w odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni w prawym
górnym rogu umieszcza się, odpowiednio, napis ”ODPIS” lub „ODPIS DO AKT”,
5) na odpisach dyplomów umieszcza się pieczęć urzędową uczelni w kolorze czerwonym,
6) odpis w języku angielskim zawiera przetłumaczony na język angielski tytuł osiągnięcia
naukowego.

