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Załącznik nr 13 do uchwały nr 82/L/2021 Senatu PW 

  z dnia 24 lutego 2021 r. 
 

Opis techniczny wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie 

I. Wytyczne do sporządzenia dyplomu.  

Dane zgodne z dokumentacją programu studiów i dokumentacją przebiegu studiów absolwenta. 

1. nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni: należy podać nazwę Wydziału albo Kolegium albo Szkoły; 

2. partnerskie uczelnie i instytucje naukowe: Uczelnia partnerska: albo Uczelnie partnerskie: albo Partnerska instytucja 

naukowa: albo Partnerskie instytucje naukowe: albo Partnerskie uczelnie i instytucje naukowe:  

poniżej należy podać nazwy uczelni i instytutów badawczych prowadzących studia wspólne; 

3. forma : stacjonarne albo niestacjonarne ; 

4. nazwa kierunku i nazwa specjalności: należy podać kierunek albo kierunek i specjalność ; 

5. dyscyplina naukowa, do której przyporządkowany jest kierunek studiów, a w przypadku gdy kierunek jest 

przyporządkowany do więcej niż jednej dyscypliny – dyscyplina wiodąca; nazwa dyscyplin zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych; 

6. nazwa profilu : ogólnoakademicki albo praktyczny; 

7. wynik studiów: należy podać wynik studiów zgodnie z Regulaminem Studiów w PW; 

8. data urodzenia, data uzyskania tytułu zawodowego i data wydania dyplomu: przykład 1 października 2012 roku; 

9. nazwa tytułu: należy podać tytuł zawodowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

„w sprawie studiów”; 

10. numer: należy podać numer dyplomu z Księgi Dyplomów PW; 

11. w odpisach napis (ODPIS), w odpisie do akt napis (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT), w duplikacie (DUPLIKAT) 

umieszczony w górnym rogu. 

II. Opis techniczny. 

1. papier: format A4; 

2. kolor: Ramka ozdobna – Pantone 877c lub w modelu CMYK: C-0%, M-0%, Y-0%, K-20%; Godło PW – Pantone 872c 

lub w modelu CMYK: C-5%, M-25%, Y-50%, K-10%; Litery granatowe – Pantone 660c lub w modelu CMYK%: 

C- 90%, M-50%, Y-0%, K-0%; 

3. „POLITECHNIKA WARSZAWSKA” – Pantone 660c (Gatineau 12 pt., wersaliki, rozstrzelenie 180%); „Z SIEDZIBĄ 

W WARSZAWIE” - czarny (Gatineau 10 pt., wersaliki, rozstrzelenie 10%); {NAZWA PODSTAWOWEJ 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ UCZELNI} – czarny (Gatineau 11/19 pt., wersaliki, rozstrzelenie 110%); GODŁO 

PW – Pantone 872c; {Partnerskie uczelnie i instytucje naukowe: NAZWY UCZELNI I INSTYTUCJI NAUKOWYCH 

PROWADZĄCYCH STUDIA WSPÓLNE} – czarny (Gatineau 9/12 pt., nazwa – wersaliki, pozostały tekst – tekstowy, 

z lewej strony justowane do lewej, z prawej strony justowane do prawej, środkowane w pionie do osi godła PW); 

„DYPLOM” – Pantone 660c (Gatineau 30 pt., wersaliki, rozstrzelenie 120%); „UKOŃCZENIA JEDNOLITYCH 

STUDIÓW MAGISTERSKICH” – Pantone 660c (Gatineau 17/20 pt., wersaliki, rozstrzelenie 110%); 

„PROWADZONYCH WSPÓLNIE” – Pantone 660c (Gatineau 12/17 pt., wersaliki, rozstrzelenie 125%); „Wydany 

w Rzeczypospolitej Polskiej” – Pantone 660c (Gatineau 12/17 pt., tekstowy); „{Imiona i Nazwisko}” – czarny (Gatineau 

20 pt., tekstowy); Adwans 2 mm; „urodzony/a {dzień miesiąc rok} roku, {miejsce urodzenia}”, „ukończył/a jednolite 

{forma} studia magisterskie na kierunku” – czarny (Gatineau 11/15 pt., tekstowy); „{Nazwa Kierunku}” – czarny 

(Gatineau 18/23 pt., tekstowy); Adwans 1 mm; „specjalność – {Nazwa specjalności}”, 

„o {ogólnoakademickim/praktycznym} profilu kształcenia, przyporządkowane dyscyplinie naukowej {nazwa 

dyscypliny naukowej}” – czarny (Gatineau 11/15 pt., tekstowy); „z wynikiem {wynik studiów}” – czarny (Gatineau 

15/21 pt., tekstowy); Adwans 1 mm; „i uzyskał/a w dniu {dzień miesiąc rok} roku tytuł zawodowy” – czarny (Gatineau 

11/15 pt., tekstowy); „{nazwa tytułu}” – czarny (Gatineau 18/23 pt., tekstowy). W dole strony z prawej „Nr dyplomu 

{numer}”, „Warszawa, dnia {dzień miesiąc rok} roku” – czarny (Gatineau 9/26 pt., tekstowy). Opisy – czarny (Gatineau 

7/10 pt., tekstowy); 

4. sucha pieczęć urzędowa Uczelni – umieszczona w osi symetrii z Godłem PW, pozioma średnica na wysokości górnej 

krawędzi zdjęcia; mała sucha pieczęć urzędowa Uczelni – środek pieczęci umieszczony w prawym dolnym rogu zdjęcia; 

5. „(ODPIS)”, „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”, „(DUPLIKAT)” – czarny (Gatineau 11 pt., wersaliki) 

umieszczone w górnym prawym rogu, w odległości 1,5 cm od górnej krawędzi dyplomu, justowanie do prawej 

względem napisu POLITECHNIKA WARSZAWSKA; 

6. odpowiedni znak graficzny dla kwalifikacji pełnej, 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 

odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji (Dz. U. poz. 1574) – umieszczony w prawym dolnym 

rogu, na dolnej ozdobnej ramce, poniżej daty wydania dyplomu. 


