Uchwala Nr.5.SN/2017
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmiany uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów
pierwszego stopnia obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Ciechanowie przyjętego uchwałą nr 80/IV/2014 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 5 marca
2014 r. i zmienionego uchwałą nr 83/IV/2014 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 9 kwietnia
2014 r. oraz przyjęcia jednolitego wzoru dyplomu.
Na podstawie: art. 167 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz §7 ust. I pkt 11 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów,
warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów uko1iczenia studiów i
świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu z dnia 1O
lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 279) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
clnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach
Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1022 z późn. zm.) i
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego Rozporządzenie w sprawie
wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji
przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 764) uchwala się, co następuje:
§1
I .Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie zatwierdza zmianę
uczelnianego wzoru dyplomu uko1iczenia studiów pierwszego stopnia poprzez:
a) dodanie w wolnej przestrzeni na dyplomie pod nr dyplomu wzoru znaku graficznego dla
kwalifikacji peh1ej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji,
b) zastąpienie wyrażenia „NAZWA PODSTA WOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACJI
UCZELNI" słowami „NAZWA PODST A WOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
UCZELNI''.
§2
Jednolity wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia obowiązujący w Pa11stwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Dyplom wedrug wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały wydawany będzie
absolwentom, którzy przystąpią do obrony pracy dyplomowej po dniu 30 września 2017 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Prof.�Le�
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