Uchwała nr 233/2016-2020
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskiego i dyplomu
habilitacyjnego wydawanych w Uniwersytecie Opolskim
Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (uchwała nr 198/2016-2020
Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r.) Senat Uniwersytetu Opolskiego uchwala,
co następuje:
§1
Zatwierdza wzory dyplomów wydawanych w Uniwersytecie Opolskim:
1) dyplom doktorski stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
2) dyplom habilitacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
§2
Dyplomy według wzoru ustalonego zgodnie z § 1 są wydawane osobom, które uzyskały stopień
doktora lub doktora habilitowanego po dniu 1 października 2019 r.
§3
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.
Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Marek Masnyk

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 233/2016-2020
Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r.

DYPLOM DOKTORSKI
UNIWERSYTET OPOLSKI

__________________________________________________________________________________
(imię lub imiona i nazwisko)

urodzon____ dnia ________________r. w _______________________________________________
na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej _________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
uzyska__________ stopień

DOKTORA NAUK/SZTUKI*
w dziedzinie nauki/sztuki*_____________________________________________________________
w dyscyplinie naukowej/ artystycznej*___________________________________________________
w dniu __________________________

mp
.

_________________________________
(pieczątka imienna i podpis Rektora)

Nr……..

_______________________________
(miejscowość, data wydania dyplomu)

Kwalifikacja pełna na poziomie
ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji

1. Dyplomy mają format A3 (297 x 420 mm).
2. Dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasnożółtobeżowym, o gramaturze
250–300 g/m2.
3. Dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem Uniwersytetu Opolskiego, bezbarwnym, o wysokości 4,6 cm.
4. Dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:
1) czerwonym – dla nazwy UNIWERSYTET OPOLSKI, wyrazu „DYPLOM DOKTORSKI” oraz wyrazu
„DOKTORA NAUK/SZTUKI”;
2) czarnym – dla pozostałego tekstu;
3) żółtym – dla linii wypełnienia danych.
5. Odpisy dyplomu mają format A4 (210 x 297 mm).
6. Odpisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, o gramaturze 115 g/m2.
7. Druk oraz godło Uniwersytetu Opolskiego o wysokości 2,3 cm na odpisie wykonane są drukiem offsetowym w
kolorze czarnym.
8. Znaki graficzne informujące o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji składają się z elementu graficznego
przedstawiającego skrót „PRK” w kolorze białym umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda
litera w osobnym kwadracie), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą poziomowi Polskiej Ramy
Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie w kolorze białym z czarnym obramowaniem, oraz z elementu
tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym.
Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial
Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym.
Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się
proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 233/2016-2020
Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r.

DYPLOM HABILITACYJNY
UNIWERSYTET OPOLSKI

__________________________________________________________________________________
(imię lub imiona i nazwisko)

urodzon____ dnia ________________r. w_______________________________________________
na podstawie następujących osiągnięć naukowych lub artystycznych*
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
uzyska__________ stopień naukowy

DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK/SZTUKI*
w dziedzinie
nauki/sztuki*______________________________________________________________________
w dyscyplinie naukowej/ artystycznej*__________________________________________________
w dniu __________________________

_________________________________
(pieczątka imienna i podpis Rektora)
mp
.

Nr……..

_______________________________
(miejscowość, data wydania dyplomu)

1. Dyplomy mają format A3 (297 x 420 mm).
2. Dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasnożółtobeżowym, o gramaturze
250–300 g/m2.
3. Dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem Uniwersytetu Opolskiego, bezbarwnym, o wysokości 4,6 cm.
4. Dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:
1) czerwonym – dla nazwy UNIWERSYTET OPOLSKI, wyrazu „DYPLOM HABILITACYJNY” oraz wyrazów
„DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK/SZTUKI”;
2) czarnym – dla pozostałego tekstu;
3) żółtym – dla linii wypełnienia danych.
5. Odpisy dyplomu mają format A4 (210 x 297 mm).
6. Odpisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, o gramaturze 115 g/m2.
7. Druk oraz godło Uniwersytetu Opolskiego o wysokości 2,3 cm na odpisie wykonane są drukiem offsetowym w
kolorze czarnym.

