
Zarządzenie nr 42/2021 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 05 lipca 2021 r. 
 

w sprawie: wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich oraz wzoru teczki do dyplomu. 

 

Na podstawie art. 77, 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.),  § 32 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 661), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. 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 2019 r. 

poz. 1574), § 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie oraz Uchwały 35/VI/2021 Senatu Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 26 maja  2021 roku w sprawie 

zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów wydawanego przez Państwową Uczelnię 

Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. 

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich w kształcie zatwierdzonym przez Uchwałę Nr 35/VI/2021 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 26 

maja 2021 r. 

 

§ 2 

1. Wprowadza 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 – Flok 

czerwony /mech/ – tłoczenie suche; 

2) na pierwszej stronie tłoczone Godło Uczelni oraz napis drukowanymi literami: Dyplom 

ukończenia studiów pierwszego stopnia - dotyczący ukończenia studiów pierwszego 

stopnia albo Dyplom ukończenia studiów - dotyczący ukończenia studiów drugiego 

stopnia i jednolitych studiów magisterskich; 

3) wymiary zamkniętej  teczki (okładki): 310 x 223 mm. Na drugiej stronie od środka, 

cztery narożniki z przeźroczystej folii 40 mm od brzegu zabezpieczające dyplom przed 

wypadnięciem; 

4) na drugiej stronie tłoczone Godło Uczelni.    

 

§ 3 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 15/2019 Rektora 

PWSZ 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. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 

 

 

 


