
 

Zarządzenie Nr 6/2021 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 10 lutego 2021 r. 
 

w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru 

świadectwa dyplomowanego specjalisty oraz wzoru świadectwa dyplomowanego 

specjalisty technologa w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie 

 

Na podstawie: 

art. 160 ust. 4, art. 161 ust. 4 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 września 

2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem 

studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1791), 
Rozporządzenia MNiSW w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach 

Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram 

kwalifikacji (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2019 r. poz. 1574),  § 37 ust. 2 pkt 2) Statutu Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się wzory świadectw oraz opis wymogów do tych świadectw jak poniżej: 

1) Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowiące zał. nr 1, 

2) Świadectwo dyplomowanego specjalisty stanowiące zał. nr 2, 

3) Świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa stanowiące zał. nr 3, 

4) Opis wymogów do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa 

dyplomowanego specjalisty, świadectwa dyplomowanego specjalisty technologa 

stanowiące zał. nr 4, 

2. Prowadzi się Rejestr wydawanych świadectw stanowiący zał. nr 5.  

 

§ 2 

1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dyplomowanego specjalisty albo 

dyplomowanego specjalisty technologa zgodne z wzorami, o których mowa w §1 wydaje się 

odpowiednio po ukończeniu studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego, w 

wyniku którego uzyskiwany jest tytuł dyplomowanego specjalisty albo dyplomowanego 

specjalisty technologa.     

2. W przypadku kształcenia realizowanego z wykorzystaniem środków zewnętrznych na 

świadectwie dopuszczalne jest zamieszczenie logotypu podmiotu współfinansującego. 

3. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Rejestru wydanych świadectw przekazywana 

jest do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

        dr inż. Grzegorz Koc 

 



             pieczęć 
urzędowa   
uczelni 

 Wzór 
     Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr 6/2021  Rektora Państwowej  

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego  
w Ciechanowie z  dnia 10.02.2021 r. 

 
Nr świadectwa:……… 
   

ŚWIADECTWO  
 

UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
 

WYDANE  
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

  

  

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 
IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE 

  
Pan(i) …………………………………………………………………………………………….…………………  

(imię/imiona i nazwisko)  
 data urodzenia …………………………………….…………………………………………...……………… 
 
 miejsce urodzenia ……….…………………………….……………………………………….……………… 
  

ukończył(a) ……..……….………..……. semestralne studia podyplomowe  
                            (liczba semestrów)  

  
………………………………………………………………………………………………………………….……  

(nazwa studiów podyplomowych)  

 
wynik ukończenia ……….…………………………….……………………………………….……………… 

 
  
  
Ciechanów, dnia           Rektor 
                                                                                                                                 
(miejscowość i data wydania świadectwa)                                                                              (pieczęć imienna i podpis)  
  
 
Miejsce na znak graficzny PRK   
 
  

  

         

 

  



Lp.  Nazwa przedmiotu  
Liczba godzin  

zajęć  
teoretycznych  

Liczba godzin  
zajęć  

praktycznych  
Łączna liczba 

godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 Razem:         

  
  
  
  
  
  
  
     

 
 
 

 



             pieczęć 
urzędowa   
uczelni 

 Wzór 
Załącznik  nr 2 do Zarządzenia nr 6/2021  Rektora Państwowej  

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego  
w Ciechanowie z dnia 10.02.2021 r. 

 
 
Nr świadectwa: ……… 
   

ŚWIADECTWO  
 

DYPLOMOWANEGO SPECJALISTY 
 

WYDANE  
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

  

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 
IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE 

  
Pan(i) …………………………………………………………………………………………….…………………  

(imię/imiona i nazwisko)  
 data urodzenia …………………………………….…………………………………………...……………… 
 
 miejsce urodzenia ……….…………………………….……………………………………….……………… 
  

ukończył(a) ……..……….………..……. semestralne kształcenie specjalistyczne  
                            (liczba semestrów)  

  
………………………………………………………………………………………………………………….……  

(nazwa kształcenia specjalistycznego)  

 
wynik ukończenia ……….…………………………….……………………………………….……………… 

 
  
  
Ciechanów, dnia           Rektor 
                                                                                                                                 
(miejscowość i data wydania świadectwa)                                                                              (pieczęć imienna i podpis)  
  
Miejsce na znak graficzny PRK 
   

  

         

 
  



      
  

Lp.  Nazwa przedmiotu  
Liczba godzin  

zajęć  
teoretycznych  

Liczba godzin  
zajęć  

praktycznych  
Łączna liczba 

godzin 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Razem:        

  
  
  
  
  



             pieczęć 
urzędowa   
uczelni 

 Wzór 
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6/2021  Rektora Państwowej  

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego  
w Ciechanowie z dnia 10.02.2021 r. 

 
 
Nr świadectwa:……… 
   

ŚWIADECTWO  
 

DYPLOMOWANEGO SPECJALISTY TECHNOLOGA 
 

WYDANE  
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

   
PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 

IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE 
  
Pan(i) …………………………………………………………………………………………….…………………  

(imię/imiona i nazwisko)  
 data urodzenia …………………………………….…………………………………………...……………… 
 
 miejsce urodzenia ……….…………………………….……………………………………….……………… 
  

ukończył(a) ……..……….………..……. semestralne kształcenie specjalistyczne  
                            (liczba semestrów)  

  
………………………………………………………………………………………………………………….……  

(nazwa kształcenia specjalistycznego)  

 
wynik ukończenia ……….…………………………….……………………………………….……………… 

 
  
  
Ciechanów, dnia           Rektor 
                                                                                                                                 
(miejscowość i data wydania świadectwa)                                                                              (pieczęć imienna i podpis)  
  
Miejsce na znak graficzny PRK 
 
  

  

         

 
  



  
 
  

Lp.  Nazwa przedmiotu  
Liczba godzin  

zajęć  
teoretycznych  

Liczba godzin  
zajęć  

praktycznych  
Łączna liczba 

godzin 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Razem:        

  
  
  
  

  
 



Załącznik  nr 4 do Zarządzenia nr 6/2021  Rektora Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie z dnia 10.02.2021 r.     

 

                                  

Opis druku do: świadectwa studiów podyplomowych, świadectwa 
dyplomowanego specjalisty, świadectwa dyplomowanego specjalisty technologa:  

 

1) format świadectwa A4;   

2) papier kość słoniowa o gramaturze 250 g/m2;  

3) druk dwustronny w kolorze czarnym;   

4) godło uczelni według wzoru obowiązującego w Uczelni – o wymiarach   40 x 40 

mm;  

5) napisy:   

a) „WYDANE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” – czcionka Times  

New Roman CE 12 pkt bold;  

b) „ŚWIADECTWO” – czcionka Times New Roman CE 18 pkt bold;  

c) „RODZAJ ŚWIADECTWA” – czcionka Times New Roman CE 16 pkt bold;  

d) ,,PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA” – czcionka Times New 

Roman  CE 16 pkt bold;   

e) „IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE” – czcionka Times 

New Roman CE 14 pkt bold;  

6) napisy: „Pan(i)”, „data urodzenia”, „miejsce urodzenia”, „ukończył(a), 

,,semestralne …”, ,, wynik ukończenia”,   ,,Rektor ”, „Ciechanów”, ,,dnia” oraz 

„Nr świadectwa” – czcionka   Times New Roman CE 11 pkt bold;  

7)  objaśnienia (tekst w nawiasach) – czcionka Times New Roman  CE 7 pkt;   

8) strona 2 – tabela według wzoru: nagłówki kolumn: - czcionka Times New 

Roman CE 11 pkt bold.”  

  

 



     Załącznik  nr 5 do Zarządzenia nr 6/2021  Rektora Państwowej  

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego  

w Ciechanowie z  dnia 10.02.2021 r. 

 

                                 Rejestr wydawanych świadectw* 
 
Nazwa organizatora prowadzonego kształcenia: 

………………………………………. 

Nazwa formy kształcenia: 

………………………….. ………… 

 

Lp. imię i nazwisko adres PESEL data 
wydania 

numer 
świadectwa 

podpis/uwagi 
dotyczące 
przekazania 

1.       

2.       

3.       

4.       
5.       

6.       

7.       

8.       

9.       
 

* Wypełnia organizator i przechowuje w swojej bazie danych. Potwierdzona za zgodność z 

oryginałem kopia Rejestru wydanych świadectw przekazywana jest do Działu Kształcenia i Spraw 

Studenckich.  
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