
Zarządzenie nr 15/2019 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie: wzoru giloszu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 
i jednolitych studiów magisterskich oraz wzoru teczki do dyplomu. 

' 

Na podstawie art. 77 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 20 
lipca 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), § 32 Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów (Dz. 
U. z 2018 r. poz.1861 z późn. zm.), § 45 ust. 1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Ciechanowie w związku z Uchwałą 133N/2019 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 18
czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu

zarządza się, co następuje: 
§ 1

1. Ustala się wzór giloszu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich jak poniżej:
I) Papier do dyplomu „gilosza" ice blink chamois 250 g o  wymiarach 290 x 208 mm.
2) Na „giloszu" po lewej stronie u góry, godło państwowe, tłoczone o wymiarach 35 x 30

mm, w odległości od góry 20 mm, z boku od lewej strony w odległości 17 mm. Po
prawej stronie u góry, godło uczelni tłoczone o wymiarach 35 x 35 mm, od góry w
odległości 20 mm zaś z boku po prawej stronie w odległości 17 mm - godła tłoczenia
złocone. Gilosz zawiera dwa elementy wykonane techniką hot sampingu. Dodatkowo
zawiera ramkę w kolorze pantone 3005U oraz tło z multiplikowanym godłem Uczelni w
kolorze pantone 427U.

3) Na „giloszu" nadrukowana treść dotycząca dyplomu, w kolorze czarnym, wymagana
Uchwałą 133N /2019 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 18 czerwca 2019 roku w
sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu.

4) Na „giloszu" nadruk „Kwalifikacja peh1a na poziomie szóstym" ,,PRK VI" - studia
pierwszego stopnia lub „Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym" ,,PRK VII" - studia
magisterskie. PRK VI lub PRK VII - znak graficzny określony Rozporządzeniem z dnia
22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji umieszczony w lewym
dolnym rogu 35 mm od boku i 30 mm od dołu.

2. Ustala się wzór teczki do dyplomu jak poniżej:
1) okładka w oprawie twardej - tektura 2 mm, oklejona materiałem skóropodobnym typu

Nebraska w kolorze brązowym A 220, w środku dwie lustrzane wyklejki - Fiok
czerwony /mech/ - tłoczenie suche.

2) Na pierwszej stronie tłoczone Godło Uczelni oraz napis dmkowanymi literami: Dyplom
ukończenia studiów pierwszego stopnia albo Dyplom ukończenia studiów drugiego
stopnia albo Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

3) Wymiary zamkniętej teczki ( okładki) 31 O x 223 mm. Na dmgiej stronie od środka,
cztery narożniki z przeźroczystej folii 40 mm od brzegu zabezpieczające dyplom przed
wypadnięciem.

4) Na drugiej stronie tłoczone Godło Uczelni oraz napis drnkowanymi literami: Dyplom
ukończenia studiów pierwszego stopnia lub Dyplom ukończenia studiów drugiego
stopnia lub Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.



§2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 11/2015 Rektora 
PWSZ w Ciechanowie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 
giloszu i okleiny skóropodobnej do wykonywania okładek dyplomu ukończenia studiów 
Państwowej Wyższ�j Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie od 1 października 2019 roku. 
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