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WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 
 

25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 

tel./fax 41 331 12 44 

www.ws.edu.pl 

e-mail: ws@ws.edu.pl 

Uchwała nr 12/2018 
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach 

z dnia 14 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów  
ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia  

oraz wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych 
we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach 

 
 

Na podstawie art. 77 ust. 3 i art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), § 32 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

2 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku 

z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 

1791), a także § 15 pkt 12 Statutu Wszechnicy Świętokrzyskiej, Senat uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Senat Wszechnicy Świętokrzyskiej zatwierdza następujące wzory dyplomów ukończenia studiów:  

1) wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,  

2) wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wymiarowanie oraz opis techniczny dyplomów, o których mowa w ust. 1 (na przykładzie wzoru dyplomu 

ukończenia studiów pierwszego stopnia) określone zostało w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Dyplomy, o których mowa w ust. 1 wydawane będą absolwentom, kończącym studia po dniu 

1 października 2019 r. 

§ 2 
1. Senat Wszechnicy Świętokrzyskiej zatwierdza wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, 

stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. Wymiarowanie oraz opis techniczny świadectw, o których mowa w ust. 1 określone zostało w załączniku 

nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 3 
Traci moc Uchwała nr 3/2017 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia 

oraz wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 

Otrzymują: 
1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego 

2. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki 

3. Kanclerz 

4. Kwestor 

5. Kierownik dziekanatu Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego 

6. Kierownik dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki 

7. Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 

8. Sekcja wydawniczo-informatyczna 

9. aa. 
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WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2018 
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej  

z dnia 14 grudnia 2018 r. 
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WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/2018 
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej  

z dnia 14 grudnia 2018 r. 
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OPIS TECHNICZNY DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW  

 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 12/2018 
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej  

z dnia 14 grudnia 2018 r. 
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Format: 
− A4 poziom – rozmiar 297 mm x 210 mm 

− druk jednostronny 

 
Charakterystyka podłoża: 
− papier zabezpieczony ze znakiem wodnym pozbawiony wybielaczy optycznych 

− gramatura: 120 g/m2 

 

Zabezpieczenia zastosowane w papierze: 
− dwutonowy bieżący znak wodny – wykorzystywany na rzecz uczelni wyłącznie przez 

PWPW SA 

− włókna zabezpieczające aktywne w promieniach UV oraz widoczne w świetle dziennym 

− zabezpieczenie chemiczne chroniące przed próbami chemicznego usuwania zapisów 

z dokumentu 

 

Zabezpieczenia w druku wynikające z projektu: 
− tło giloszowe 

− ramka giloszowa 

− mikrodruk 

− irys 

− farba aktywna w promieniach UV zastosowana razem z innym kolorem 

 
Krój pisma: 
Czcionka – AMERIGARMND, Bookman Old Style, Times New Roman, Calisto MT 

 
Kolorystyka dyplomów: 
− kolory użyte w projekcie: 

− kolor zielony – PANTONE 364 

− kolor brązowy – PANTONE 168 

− kolor szaro-zielony – tło – PANTONE 417 i 576 

− kolor czarny – teksty 
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WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 12/2018 
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej  

z dnia 14 grudnia 2018 r. 
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  pieczęć i podpis koordynatora studiów podyplomowych 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć 
teoretycznych 

Liczba godzin zajęć 
praktycznych ECTS 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

 Razem:          
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OPIS TECHNICZNY ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA  

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 12/2018 
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej  

z dnia 14 grudnia 2018 r. 
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Format: 
− A4 pion – rozmiar 297 mm x 210 mm 

− druk dwustronny 

 
Charakterystyka podłoża: 
− papier zabezpieczony ze znakiem wodnym pozbawiony wybielaczy optycznych 

− gramatura: 120 g/m2 

 

Zabezpieczenia zastosowane w papierze: 
− dwutonowy bieżący znak wodny – wykorzystywany na rzecz uczelni wyłącznie przez PWPW SA 

− włókna zabezpieczające aktywne w promieniach UV oraz widoczne w świetle dziennym 

− zabezpieczenie chemiczne chroniące przed próbami chemicznego usuwania zapisów z dokumentu 

 

Zabezpieczenia w druku wynikające z projektu: 
− tło giloszowe 

− ramka giloszowa 

− mikrodruk 

− irys 

− farba aktywna w promieniach UV zastosowana razem z innym kolorem 

 
Krój pisma: 
Czcionka – AMERIGARMND, Bookman Old Style, Times New Roman 

 

Kolorystyka świadectw: 
− druk jednostronny 

− kolory użyte w projekcie: 

− kolor zielony – PANTONE 364 

− kolor brązowy – PANTONE 168 

− kolor szaro-zielony – tło – PANTONE 417 i 576 

− kolor czarny – teksty 

 

Strona 2 (rewers) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 
Tabela według wzoru:  

− 5 kolumn opisanych: 

− „Lp.” 

− „Nazwa przedmiotu” 

− „Liczba godzin zajęć teoretycznych” 

− „Liczba godzin zajęć praktycznych” 

− „ECTS” 

− w ostatnim wierszu: „Razem” 

− czcionka Times New Roman 10 pkt – tekst pogrubiony 

− liczba wierszy zgodna z liczbą zrealizowanych przedmiotów. 

 
Strona 2  (rewers) świadectwa ukończenia kursu: 
Tabela według wzoru:  

− 3 kolumny opisane 

− „Lp.” 

− „Nazwa przedmiotu” 

− „Liczba godzin zajęć” 

− w ostatnim wierszu: „Razem” 

− czcionka Times New Roman 10 pkt – tekst pogrubiony 

− liczba wierszy zgodna z liczbą zrealizowanych przedmiotów 


