
Zarządzenie Nr 80/21 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych 

w Politechnice Świętokrzyskiej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce  

(t.j. Dz. U. 2021, poz. 478 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów 

habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (t.j. Dz. U. 2021, poz. 676), oraz art. 13 ust. 3 ustawy 

z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 725 ze zm.)  

w związku z pismami: DSD-KDP-480-2-5/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. oraz DSO-KDP-480-2-

5/20 z dnia 9 czerwca 2021 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Komisji do 

spraw dokumentów publicznych zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. Wprowadza się w Politechnice Świętokrzyskiej: 

1) wzór dyplomu doktorskiego - Załącznik nr 1; 

2) wzór odpisu dyplomu doktorskiego w języku angielskim  - Załącznik nr 1a; 

3) wzór dyplomu habilitacyjnego - Załącznik nr 2; 

4) wzór odpisu dyplomu habilitacyjnego w języku angielskim - Załącznik nr 2a. 

2. Opis techniczny dyplomów, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3.  

 

§ 2. 1. Osoba, której nadano stopień doktora albo stopień doktora habilitowanego, 

otrzymuje odpowiednio dyplom doktorski albo dyplom habilitacyjny oraz odpłatnie odpis tego 

dyplomu. 

2. Na wniosek osoby wskazanej w ust. 1 sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 4 do niniejszego zarządzenia wydaje się odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, 

hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub łacinie. 

3. Uczelnia sporządza odpis dyplomu do akt. 

 

§ 3.1. W przypadku zgodnych z prawem odstępstw od wzoru dyplomu wprowadzonego 

na mocy § 1 decyzję podejmuje Rektor. 

2. Organizację procesu przygotowania dyplomów i odpisów, wysokość opłat za ich 

wydanie i tryb jej wnoszenia, oraz zasady przechowywania i rejestrowania określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 4.1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora 

Nr 73/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych  

w Politechnice Świętokrzyskiej.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

R e k t o r 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba 


