
'.3S UCHWAŁA Nr t .... ./V/2019
Senatu Państwowej Wyższej Szkoty Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomu 

Na podstawie: 

- art. 77 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27
września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z póź. zm.)

§ 1

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie zatwierdza wzory dyplomów 
wydawanych przez Uczelnię, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały: 
- wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, stanowiący załącznik nr 1,
- wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, stanowiący załącznik nr 2,
- wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, stanowiący załącznik nr 3,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dyplomów wydawanych od 
dnia 1 października 2019 r. 

§3

Tracą moc uchwały: nr SON/2014 z dnia 5 marca 2014 r., nr. 83/IV/2014 z dnia 9 marca 2014 
r., nr. 55N/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Senatu PWSZ w Ciechanowie dotyczące wzorów 
dyplomu, z zastrzeżeniem §4. 

§4
Do dnia wejścia w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
i nauki, w przedmiocie zmiany nazwy Uczelni z: ,,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Ciechanowie" na: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w 
Ciechanowie'\ wydanego na podstawie ait. 35 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), Uczelnia wydając dyplomy posługuje się nazwą 
dotychczasową. 
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