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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Rektora Nr 80/21 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 

 

Opis techniczny dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego  

 

 

Opis techniczny dyplomu doktorskiego  

 

1. Format dyplomu- A4 (210 x 297 mm). 

2. Papier zabezpieczony o gramaturze 120g, bez wybielaczy optycznych (nie wykazujący luminescencji  

w promieniowaniu ultrafioletowym). 

3. Zabezpieczenia w podłożu zawierają: 

1) zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych odpisów, reaguje na kwasy, 

zasady, rozpuszczalniki, wybielacze; 

2) bieżący znak wodny dwutonowy; 

3) włókna jasno żółte widoczne w świetle widzialnym i w promieniowaniu ultrafioletowym;  

4) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultafioletowym w dwóch kolorach czerwono-

zielone; 

5) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialny (inne) w kolorach czerwonym  

i granatowym; 

6) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle ultrafioletowym (inne): niebieskie. 

4. Zabezpieczenia w druku zawierają:  

1) druk offsetowy; 

2) gilosz dwukolorowy (w technice druku irysowego);  

3) elementy ornamentowe (rozeta i ramka dyplomu);  

4) tło reliefowe (orzełek); 

5) mikrotekst (pełna nazwa uczelni); 

6) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu (transparentna w świetle widzialnym, widoczna  

w UV na żółto); 

7) zastosowanie dodatkowej farby specjalnej – farba irydyscentna: turkusowo-fioletowo-niebieska- widoczna w 

świetle widzialnym; 

8) oznaczenie indywidualne w postaci numeru wykonane techniką druku typograficznego  

z wykorzystaniem farby specjalnej: w świetle widzialnym czarna w UV widoczna na zielono.  

5. Dokument jednostronny. 

6. Kolorystyka produkcyjna: 

1) gilosz ozdobny - Pantone 209U + Pantone Cool Gray 11U; 

2) gilosz tła – Pantone 209U + Pantone Cool Gray 11U+ farba zmienna optycznie w UV; 

3) godło uczelni - Pantone 485U + Black + farba zmienna optycznie w UV; 

4) liternictwo – Black; 

5) oznaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji – Black.7.  

7. Dyplom zawiera następujące niezbędne elementy: 

1) na górze dyplomu wyśrodkowane godło uczelni, 

2) wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową Uczelni, 

3) w lewym dolnym rogu nr blankietu publicznego o serii CKD, 

4) znak graficzny dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji  

5) oraz następujące zapisy czcionką Arial Narrow: 

6) „Politechnika Świętokrzyska” (Swis 721 Cn BT 15 pkt), 

7) „w Kielcach”, 10,5 (Arial Narrow 10,5 pkt), 

8) „DYPLOM DOKTORSKI” - (Arial Narrow 36 pkt, wersaliki), 

9) „wydany w Rzeczypospolitej Polskiej” - (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 

10)  IMIONA I NAZWISKO ZAPISANE (Arial Narrow 14 pkt, wersaliki), 

10) „urodzony/a… dnia ………  r.  w ” (Arial Narrow 10,5 pkt), 

11) „na podstawie rozprawy doktorskiej pt.” (Arial Narrow 10,5 pkt), 

12)  TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ (Arial Narrow 11,0-13,0 pkt, wersaliki), 

13) „oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał/a stopień naukowy” (Arial Narrow 10,5 pkt), 

14) „DOKTORA” – (Arial Narrow 36 pkt, wersaliki), 

15) „nauk” (Arial Narrow 10,5 pkt), 

16) „w dyscyplinie” (Arial Narrow 10,5 pkt), 
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17) „nadany uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny” (Arial Narrow 10,5 pkt), 

18) nazwa właściwej dyscypliny (Arial Narrow 10,5 pkt), 

19) „z dnia …………r” (Arial Narrow 10,5 pkt), 

20) „PROMOTOR W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA:” (Arial Narrow 10,5 

pkt, wersaliki), 

21) IMIĘ i NAZWISKO promotora (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 

22) „RECENZENCI W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA:” (Arial Narrow 10,5 

pkt, wersaliki), 

23)  IMIONA i NAZWISKA RECENZENTÓW (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 

24) „Nr dyplomu (Arial Narrow 10,5 pkt),  

25) „Kielce, dnia ………r.” (Arial Narrow 10,5 pkt), 

26) „mp.”  (Arial Narrow 7 pkt), 

27) „REKTOR” (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 

28) „podpis, pieczęć imienna” (Arial Narrow 8 pkt). 

 

7. Odpisy: 

Na odpisie dyplomu doktorskiego umieszcza się wszystkie elementy, które zawiera oryginał a ponadto: 

1) oznaczenie „ODPIS” lub „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” (Arial Narrow 10,5 pkt, wesaliki) – nad nazwą 

dokumentu; 

2) pieczątkę imienną i podpis Rektora albo osoby przez niego upoważnionej; 

3) pieczęć urzędową Uczelni; 

4) miejscowość i datę sporządzenia odpisu. 
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Opis techniczny odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język angielski: 

 
 

1. Format dyplomu- A4 (210 x 297 mm). 

2. Papier zabezpieczony o gramaturze 120g, bez wybielaczy optycznych (nie wykazujący luminescencji  

w promieniowaniu ultrafioletowym). 

3. Zabezpieczenia w podłożu zawierają: 

1) zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych odpisów, reaguje na kwasy, 

zasady, rozpuszczalniki, wybielacze; 

2) bieżący znak wodny dwutonowy; 

3) włókna jasno żółte widoczne w świetle widzialnym i w promieniowaniu ultrafioletowym;  

4) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultafioletowym w dwóch kolorach czerwono-

zielone; 

5) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialny (inne) w kolorach czerwonym  

i granatowym; 

6) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle ultrafioletowym (inne): niebieskie. 

4. Zabezpieczenia w druku zawierają:  

1) druk offsetowy; 

2) gilosz dwukolorowy (w technice druku irysowego);  

3) elementy ornamentowe (rozeta i ramka dyplomu);  

4) tło reliefowe (orzełek); 

5) mikrotekst (pełna nazwa uczelni); 

6) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu (transparentna w świetle widzialnym, widoczna  

w UV na żółto); 

7) zastosowanie dodatkowej farby specjalnej – farba irydyscentna: turkusowo-fioletowo-niebieska- widoczna w 

świetle widzialnym; 

8) oznaczenie indywidualne w postaci numeru wykonane techniką druku typograficznego  

z wykorzystaniem farby specjalnej: w świetle widzialnym czarna w UV widoczna na zielono.  

5. Dokument jednostronny. 

6. Kolorystyka produkcyjna: 

1) gilosz ozdobny - Pantone 209U + Pantone Cool Gray 11U; 

2) gilosz tła – Pantone 209U + Pantone Cool Gray 11U+ farba zmienna optycznie w UV; 

3) godło uczelni - Pantone 485U + Black + farba zmienna optycznie w UV; 

4) liternictwo – Black; 

5) oznaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji – Black. 

7. Dyplom zawiera następujące niezbędne elementy: 

1) na górze dyplomu wyśrodkowane godło uczelni, 

2) wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową Uczelni 

3) w lewym dolnym rogu nr blankietu publicznego o serii CKD 

4) znak graficzny dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz zawiera następujące 

zapisy czcionką Arial Narrow: 

5) „Politechnika Świętokrzyska” (Swis 721 Cn BT 15 pkt,) 

6) „w Kielcach”, 10,5 (Arial Narrow 10,5 pkt) 

7) „(KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)” -  (Arial Narrow 13 pkt, wersaliki), 

8) „English Copy”, 

9) „DIPLOMA” - (Arial Narrow 36 pkt, wersaliki),  

10) „issued in the Republic of Poland” - (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 

11) „certifying that”, (Arial Narrow 10,5 pkt), 

12) IMIĘ I NAZWISKO (wersaliki) (Arial Narrow 14 pkt, wersaliki), 

13) „born on ………… in ”, „born on…  in……… ”, (Arial Narrow 10,5 pkt), 

14) “has been awarded the academic degree of”, (Arial Narrow 10,5 pkt) 

15) „DOKTOR”- (Arial Narrow 36 pkt, wersaliki),  

16) „(DOCTOR)” - (Arial Narrow 14 pkt, wersaliki), 

17) „of …………” (Arial Narrow 10,5 pkt), 

18) “in the discipline of …“ , (Arial Narrow 10,5 pkt), 

19) “by the resolution of the Scientific Council of the Discipline”, (Arial Narrow 10,5 pkt), 

20) name of the proper discipline (Arial Narrow 10,5 pkt),  

21) “dated ………”, (Arial Narrow 10,5 pkt), 

22) on the basis of his/her doctoral dissertation entitled”, (Arial Narrow 10,5 pkt), 

23) TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ (Arial Narrow 11-13 pkt wersaliki),  

24) “and upon completion of the required examinations”, (Arial Narrow 10,5 pkt), 

25) “SUPERVISOR IN THE DOCTORAL PROCEEDINGS:”, (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 
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26) IMIĘ I NAZWISKO PROMOTORA (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 

27) “REVIEWERS IN THE DOCTORAL PROCEEDINGS:” (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 

28) IMIONA I NAZWISKA RECENZENTÓW (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 

29) “Nº of diploma:”, (Arial Narrow 10,5 pkt), 

30) “Diploma issued in Kielce on …”, (Arial Narrow 10,5 pkt), 

31) “official seal”, (Arial Narrow 7 pkt), 

32) „RECTOR” - (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki),  

33) “(stamp and signature)” (Arial Narrow 7 pkt) 

34) “Copy issued on“ (Arial Narrow 10,5 pkt.) 
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Opis techniczny dyplomu habilitacyjnego 
 

1. Format dyplomu- A4 (210 x 297 mm). 

2. Papier zabezpieczony o gramaturze 120g, bez wybielaczy optycznych (nie wykazujący luminescencji  

w promieniowaniu ultrafioletowym). 

3. Zabezpieczenia w podłożu zawierają: 

1) zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych odpisów, reaguje na kwasy, 

zasady, rozpuszczalniki, wybielacze; 

2) bieżący znak wodny dwutonowy; 

3) włókna jasno żółte widoczne w świetle widzialnym i w promieniowaniu ultrafioletowym;  

4) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultafioletowym w dwóch kolorach czerwono-

zielone; 

5) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialny (inne) w kolorach czerwonym  

i granatowym; 

6) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle ultrafioletowym (inne): niebieskie. 

1) 4. Zabezpieczenia w druku zawierają:  

2) druk offsetowy; 

3) gilosz dwukolorowy (w technice druku irysowego);  

4) elementy ornamentowe (rozeta i ramka dyplomu);  

5) tło reliefowe (orzełek); 

6) mikrotekst (pełna nazwa uczelni); 

7) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu (transparentna w świetle widzialnym, widoczna  

w UV na żółto); 

8) zastosowanie dodatkowej farby specjalnej – farba irydyscentna: turkusowo-fioletowo-niebieska- widoczna w 

świetle widzialnym; 

9) oznaczenie indywidualne w postaci numeru wykonane techniką druku typograficznego  

z wykorzystaniem farby specjalnej: w świetle widzialnym czarna w UV widoczna na zielono.  

5. Dokument jednostronny. 

6. Kolorystyka produkcyjna: 

1. gilosz ozdobny - Pantone 209U + Pantone Cool Gray 11U; 

2. gilosz tła – Pantone 209U + Pantone Cool Gray 11U+ farba zmienna optycznie w UV; 

3. godło uczelni - Pantone 485U + Black + farba zmienna optycznie w UV; 

4. liternictwo – Black; 

7. Dyplom zawiera następujące niezbędne elementy: 

1) na górze dyplomu wyśrodkowane godło uczelni, 

2) wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową Uczelni, 

3) w lewym dolnym rogu nr blankietu publicznego o serii CKD, 

4) oraz następujące zapisy czcionką Arial Narrow. 

5) „Politechnika Świętokrzyska” (Swis 721 Cn BT 15 pkt,) 

6) „w Kielcach”, 10,5 (Arial Narrow 10,5 pkt) 

7) „DYPLOM HABILITACYJNY” - (Arial Narrow 36 pkt, wersaliki)  

8) „wydany w Rzeczypospolitej Polskiej” - (Arial Narrow 10,5 pkt) 

9) IMIONA I NAZWISKO ZAPISANE (Arial Narrow 14 pkt, wersaliki) 

10) „urodzony/a dnia ……r. w…………… ” (Arial Narrow 10,5 pkt) 

11) „na podstawie osiągnięcia naukowego pt.” (Arial Narrow 10,5 pkt) 

12) TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA (Arial Narrow 11-13 pkt, wersaliki) 

13) „uzyskał/a stopień naukowy” (Arial Narrow 10,5 pkt) 

14) „DOKTORA HABILITOWANEGO” (Arial Narrow 36 pkt, wersaliki)  

15) „nauk …” (Arial Narrow 10,5 pkt) 

16) „w dyscyplinie …” (Arial Narrow 10,5 pkt) 

17) „nadany uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny” (Arial Narrow 10,5 pkt) 

18) nazwa właściwej dyscypliny (Arial Narrow 10,5 pkt) 

19) „z dnia …….” (Arial Narrow 10,5 pkt) 

20) „PRZEWODNICZĄCY KOMISJI HABILITACYJNEJ” (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki) 

21) Imię i nazwisko przewodniczącego komisji habilitacyjnej (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki) 

22) „RECENZENCI W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NADANIE STOPNIA DOKTORA 

HABILITOWANEGO” (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki) 

23) IMIONA I NAZWISKA RECENZENTÓW (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki) 

24) „Nr dyplomu:…” (Arial Narrow 10,5 pkt) 

25) „Kielce, dnia ……..” (Arial Narrow 10,5 pkt) 

26) „mp.” (Arial Narrow 7 pkt) 

27) „REKTOR” (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki) 
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28) „ podpis, pieczęć imienna” (Arial Narrow 8 pkt) 

 

7. Odpisy: 

Na odpisie dyplomu habilitacyjnego umieszcza się wszystkie elementy, które zawiera oryginał a ponadto: 

1) oznaczenie „ODPIS” lub „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” (Arial Narrow 10,5 pkt, wesaliki) – nad nazwą 

dokumentu; 

2) pieczątkę imienną i podpis Rektora albo osoby przez niego upoważnionej; 

3) pieczęć urzędową Uczelni; 

4) miejscowość i datę sporządzenia odpisu. 
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Opis techniczny odpisu dyplomu habilitacyjnego w tłumaczeniu na język angielski: 

 

1. Format dyplomu- A4 (210 x 297 mm). 

2. Papier zabezpieczony o gramaturze 120g, bez wybielaczy optycznych (nie wykazujący luminescencji  

w promieniowaniu ultrafioletowym). 

3. Zabezpieczenia w podłożu zawierają: 

1) zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych odpisów, reaguje na kwasy, 

zasady, rozpuszczalniki, wybielacze; 

2) bieżący znak wodny dwutonowy; 

3) włókna jasno żółte widoczne w świetle widzialnym i w promieniowaniu ultrafioletowym;  

4) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultafioletowym w dwóch kolorach czerwono-

zielone; 

5) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialny (inne) w kolorach czerwonym  

i granatowym; 

6) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle ultrafioletowym (inne): niebieskie. 

4. Zabezpieczenia w druku zawierają:  

1) druk offsetowy; 

2) gilosz dwukolorowy (w technice druku irysowego);  

3) elementy ornamentowe (rozeta i ramka dyplomu);  

4) tło reliefowe (orzełek); 

5) mikrotekst (pełna nazwa uczelni); 

6) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu (transparentna w świetle widzialnym, widoczna  

w UV na żółto); 

7) zastosowanie dodatkowej farby specjalnej – farba irydyscentna: turkusowo-fioletowo-niebieska- widoczna w 

świetle widzialnym; 

8) oznaczenie indywidualne w postaci numeru wykonane techniką druku typograficznego  

z wykorzystaniem farby specjalnej: w świetle widzialnym czarna w UV widoczna na zielono.  

5. Dokument jednostronny. 

6. Kolorystyka produkcyjna: 

1) gilosz ozdobny - Pantone 209U + Pantone Cool Gray 11U; 

2) gilosz tła – Pantone 209U + Pantone Cool Gray 11U+ farba zmienna optycznie w UV; 

3) godło uczelni - Pantone 485U + Black + farba zmienna optycznie w UV; 

4) liternictwo – Black; 

5) oznaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji – Black. 

7. Dyplom zawiera następujące niezbędne elementy: 

1) -  na górze dyplomu wyśrodkowane godło uczelni, 

2) - wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową Uczelni 

3) -  w lewym dolnym rogu nr blankietu publicznego o serii CKD 

4) -  oraz następujące zapisy czcionką Arial Narrow: 

5) „Politechnika Świętokrzyska” (Swis 721 Cn BT 15 pkt,) 

6) w Kielcach” – (Arial Narrow 10,5 pkt) 

7) „(KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)” -  (Arial Narrow 13 pkt, wersaliki), 

8) „English Copy”, (Arial Narrow 10,5 pkt) 

9) „DIPLOMA” – (Arial Narrow 36 pkt, wersaliki), 

10) „issued  in the Republic of Poland” - (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 

11) „ certifying that”, (Arial Narrow 10,5 pkt) 

12) IMIĘ I NAZWISKO – (Arial Narrow 14 pkt, wersaliki) 

13) „born on…  in……… ”, (Arial Narrow 10,5 pkt) 

14) “has been awarded the academic degree of”, (Arial Narrow 10,5 pkt) 

15) „DOKTOR HABILITOWANY” (Arial Narrow 36 pkt, wersaliki),  

16) „(DOCTOR OF SCIENCE)” –, (Arial Narrow 14 pkt, wersaliki) 

17) „of…” (Arial Narrow 10,5 pkt), 

18) “in the discipline of ……… “ (Arial Narrow 10,5 pkt), 

19) “by the resolution of the Scientific Council of the Discipline”, (Arial Narrow 10,5 pkt), 

20) name of the proper discipline (Arial Narrow 10,5 pkt), 

21) “dated…” (Arial Narrow 10,5 pkt),  

22) on the basis of his/her scholarly achievement” (Arial Narrow 10,5 pkt), 

23)  TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO” - (Arial Narrow 11-13 pkt wersaliki), 
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24) „CHAIRMAN OF THE ACADEMIC DEGREE CONFERMENT COMMISSION:”- (Arial Narrow 10,5 pkt, 

wersaliki), 

25) IMIĘ I NAZWISKO - (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 

26) „REVIEWERS IN THE PROCEEDINGS:” (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 

27) IMIONA I NAZWISKA RECENZENTÓW -  (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 

28) “Nº of diploma:” (Arial Narrow 10,5 pkt), 

29) “Diploma issued in Kielce on …”  , (Arial Narrow 10,5 pkt), 

30) “official seal”, (Arial Narrow 7 pkt), 

31) “RECTOR” - (Arial Narrow 10,5 pkt, wersaliki), 

32) “(stamp and signature)” (Arial Narrow 7 pkt), 

33) “Copy issued on…“  (Arial Narrow 10,5 pkt), 

 

 

 

  



Strona 9 z 10 

 

Graficzne odzwierciedlenie elementów zabezpieczeń przed fałszerstwem: 
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