
Zarządzenia Nr 171/2013 
Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 15 listopada 2013 r. 
 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 76/2013  
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2013 r.  

w sprawie zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego 
oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego 

 
 
      Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami) oraz 
Uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 120/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r., 
w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 września 
2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  
w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu  
o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W zarządzeniu Nr 76/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 
maja 2013 r. w sprawie zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu 
habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu 
habilitacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 
 
 1/ w § 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
 

„1) do oryginału dyplomu w formacie A-3 stosuje się czcionkę Verdana 
      w następujących rozmiarach: 

a) 20 - do imion i nazwiska osoby, której nadano stopień  
    naukowy 
b) 12 - do imion i nazwisk recenzentów, 
c) 12 - do imion i nazwiska promotora, 
d) 10 - do imion i nazwiska przewodniczącego komisji  
    habilitacyjnej, 
e) 16 - do wypełnienia pozostałych elementów dyplomu, 

2) do odpisów dyplomu w formacie A-4 stosuje się czcionkę Verdana  
w następujących rozmiarach: 

a) 14 - do imion i nazwiska osoby, której nadano stopień  
    naukowy 
b) 8 - do imion i nazwisk recenzentów, 
c) 8 - do imion i nazwiska promotora, 
d) 8 - do imion i nazwiska przewodniczącego komisji  
    habilitacyjnej, 
e) 10 - do wypełnienia pozostałych elementów dyplomu,”; 

 
 2/w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
  „1) oryginał dyplomu (format A-3) w twardej okładce, zgodnej z Systemem 
Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego,”; 
   

3/w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 
 
„3. Dyplom doktorski/habilitacyjny sporządza się i wydaje w terminie 30 dni od 

dnia podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora/doktora 
habilitowanego.”; 

 
 



4/ § 7 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„§ 7. 1. Pracownik jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzono przewód 

doktorski albo postępowanie habilitacyjne, wypełnia formularze: 
1/ dyplomu doktorskiego/habilitacyjnego w formacie A-3, 
2/ odpisu dyplomu w języku polskim w formacie A-4, 
3/ odpisu dyplomu w języku polskim przeznaczonym do akt w formacie A-4, 
4/ odpisu dyplomu w języku angielskim w formacie A-4 (jeśli wpłynął pisemny  
    wniosek), 

i przekazuje je w formie pliku PDF do Sekretariatu Prorektorów. 
      2. Pracownik Sekretariatu Prorektorów drukuje oryginał dyplomu w formacie 

A-3 oraz odpisy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, w formatach A-4. 
       3. Na odpisach do dyplomu w prawym górnym rogu pracownik Sekretariatu 
Prorektorów przystawia pieczątki o następującej treści: 

1/”odpis” na odpisie dyplomu w języku polskim,  
2/”odpis przeznaczony do akt” na odpisie dyplomu w języku polskim  
    przeznaczonym do akt. 

4. Do pieczątek, o których mowa w ust. 3, uŜywa się czarnego tuszu.”. 
 

5/po § 9 dodaje się § 9a w następującym brzmieniu: 
 
„§ 9a.1. Osobie, której nadano stopień doktora w wyniku przewodu doktorskiego 

przeprowadzonego wspólnie, na podstawie porozumienia z inną szkołą wyŜszą lub inną 
jednostką organizacyjną, wydaje się wspólny dyplom sporządzony na wzorze dyplomu 
jednostki wiodącej. 

 2. Treść wspólnego dyplomu kaŜdorazowo zatwierdza Prorektor do spraw 
Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.”. 
 
 § 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.  
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  
 
 

         
          
 
 
 

 
        prof. dr hab. Marek Bojarski 

   R E K T O R 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


