
 
Uchwała nr 82/L/2021 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę nr 403/XLVII/2012 Senatu PW w sprawie zatwierdzenia wzorów 

dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

w Politechnice Warszawskiej 

 

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz w związku z art. 265 ustawy z  dnia 

3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.), 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818) 

oraz rozporządzeniem 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. poz. 1574) uchwala 

się, co następuje: 

 

 § 1 

 

1. W uchwale nr 403/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie 

zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej, załączniki nr 1–7 do uchwały 

otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–7 do niniejszej uchwały, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W ust. 1 uchwały nr 403/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 25 stycznia 2012 r. za pkt 7 dodaje 

się pkt 8–14, o następującym brzmieniu: 

8) opis techniczny wzoru dyplomu określonego w pkt 1, 

9) opis techniczny wzoru dyplomu określonego w pkt 2, 

10) opis techniczny wzoru dyplomu określonego w pkt 3, 

11) opis techniczny wzoru dyplomu określonego w pkt 4, 

12) opis techniczny wzoru dyplomu określonego w pkt 5, 

13) opis techniczny wzoru dyplomu określonego w pkt 6, 

14) opis techniczny wzoru dyplomu określonego w pkt 7. 

3. W przypadku wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, określonego 

w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, wyłącznie wtedy, gdy został spełniony warunek 

przypisania przez właściwego ministra kwalifikacji cząstkowej Polskiej Ramy Kwalifikacji 

do studiów podyplomowych, należy umieścić wzór znaku graficznego dla kwalifikacji 

cząstkowej odpowiednio na poziomie szóstym/siódmym/ósmym Polskiej Ramy 

Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji, określony 

rozporządzeniem 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. poz. 1574), w sposób określony w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały – opis 

techniczny wzoru dyplomu określonego w pkt 7. 

 

 

 



 
§ 2 

1. Absolwenci, których egzamin dyplomowy odbył się 1 października 2019 r. lub później 

i otrzymali dyplom ukończenia studiów według wzoru określonego uchwałą 

nr 347/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 22 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę 

nr 403/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów 

dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych w Politechnice Warszawskiej, mają prawo wnioskować o wymianę 

dyplomu na dyplom, którego wzór określa niniejsza uchwała. 

2. Absolwenci, których egzamin dyplomowy odbył się 1 października 2019 r. lecz nie później 

niż 30 czerwca 2021 r. i nie otrzymali dyplom ukończenia studiów do chwili wejścia 

w życie niniejszej uchwały otrzymują dyplom, którego wzór określa niniejsza uchwała. 

§ 3 

1. Uchwała nr 347/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 22 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę 

nr 403/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów 

dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych w Politechnice Warszawskiej traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały. 

2. Uchwała nr 403/XLVII/2012 Senatu PW w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów 

ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

w Politechnice Warszawskiej wraz ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą traci 

moc z dniem 30 czerwca 2021 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sekretarz Senatu                     Rektor 

  

 

        mgr Joanna Kożuchowska          prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 


