
 

 

Działając na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z § 32 rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.), Senat Politechniki Śląskiej postanawia, co następuje: 

§ 1 
Zatwierdza się następujące wzory dyplomów: 

1) ukończenia studiów pierwszego stopnia ‒ załącznik nr 1, 

2) z wyróżnieniem ukończenia studiów pierwszego stopnia ‒ załącznik nr 2, 

3) ukończenia studiów drugiego stopnia ‒ załącznik nr 3, 

4) z wyróżnieniem ukończenia studiów drugiego stopnia ‒ załącznik nr 4. 

§ 2 
Nowe wzory dyplomów obowiązują od dnia 1 października 2020 roku. 

§ 3 
Traci moc uchwała nr 30/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
wzorów dyplomów ukończenia studiów (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 94). 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

 



 

 

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

2. Papier zabezpieczony o gramaturze 120 g/m2: 

1) niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, 

2) uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające bezśladową 
zmianę naniesionych zapisów), 

3) znak wodny dwutonowy, 

4) włókna zabezpieczające jednokolorowe, widoczne w świetle dziennym, włókna w kolorach czerwonym 
i niebieskim, 

5) włókna zabezpieczające jednokolorowe, niewidoczne w świetle dziennym, świecące w promieniowaniu 
ultrafioletowym w kolorach żółtym oraz niebieskim, 

6) włókna zabezpieczające dwukolorowe, niewidoczne w świetle dziennym, świecące w promieniowaniu 
ultrafioletowym w kolorach żółto-niebieskim, 

7) druk offsetowy, 

8) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego – tło giloszowe, 

9) mikrodruk „POLITECHNIKAŚLĄSKA”, 

10) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, 

11) farba irydyscentna o wzorze „PŚ”, 

12) ramka giloszowa, 

13) numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, 

14) cząstki niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle UV w zakresie 365 nm, 

15) relief (orzeł). 

3. Druk tekstu w kolorze czarnym, z wykorzystaniem drukarki atramentowej. 

4. Dyplom ukończenia studiów na Politechnice Śląskiej zawiera następujące niezbędne elementy: 

1) w lewym górnym rogu znak graficzny dla kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji 
i europejskich ram kwalifikacji, 

2) na górze dyplomu wypośrodkowane godło Politechniki Śląskiej, 

3) informacje dotyczące posiadacza dyplomu: 

„Pan(-ni)” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{imię/imiona i nazwisko} – (Times New Roman Bold 14 pkt), 

„(imię/imiona i nazwisko)” – (Myriad Pro 7 pkt), 

„data urodzenia” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{dzień miesiąc rok} – (Times New Roman 11 pkt), 

„miejsce urodzenia” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{miejsce urodzenia} – (Times New Roman 11 pkt), 

„Nr dyplomu” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{numer} – (Times New Roman 11 pkt), 

„POLITECHNIKA ŚLĄSKA” – (Myriad Pro 18 pkt, wersaliki), 

„Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH” – (Myriad Pro 10 pkt, wersaliki), 

„(jednostka dyplomująca)” – (Myriad Pro 7 pkt); 

{nazwa jednostki dyplomującej} – (Times New Roman 12 pkt), 

„DYPLOM” – (Myriad Pro Bold 25 pkt, wersaliki), 

„UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA” – (Myriad Pro 10 pkt, wersaliki), 

„na kierunku” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{nazwa kierunku} – (2 wiersze, Times New Roman Bold 11 pkt), 



 

 

„w specjalności” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{nazwa specjalności} – (2 wiersze, Times New Roman 11 pkt), 

„w dyscyplinie ” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{nazwa dyscypliny} – (2 wiersze ,Times New Roman 11 pkt), 

„o profilu” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{profil studiów} – (Times New Roman 11 pkt), 

„w formie” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{forma studiów} – (Times New Roman 11 pkt), 

„z wynikiem”– (Myriad Pro 10 pkt), 

{wynik studiów} – (Times New Roman 11 pkt), 

„i uzyskania w dniu” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{dzień miesiąc rok} – (Times New Roman 11 pkt), 

„tytułu zawodowego” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{nazwa tytułu} – (Times New Roman Bold 11 pkt), 

4) w dole strony pieczęć urzędowa uczelni oraz pieczątka imienna i podpis rektora uczelni: 

„Rektor Politechniki Śląskiej” – (Myriad Pro 8 pkt), 

„(pieczęć imienna i podpis)” – (Myriad Pro 7 pkt), 

„Gliwice, dnia” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{dzień miesiąc rok} – (Times New Roman 11 pkt), 

„WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” – (Myriad Pro 10 pkt). 

5. W odpisach napis (ODPIS) umieszczony w prawym górnym rogu, w odpisie do akt napis (ODPIS 
PRZEZNACZONY DO AKT) umieszczony w prawym górnym rogu. 
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{nazwa kierunku}  – (2 wiersze, Times New Roman Bold 11 pkt), 

„w specjalności” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{nazwa specjalności} – (2 wiersze, Times New Roman 11 pkt), 

„w dyscyplinie” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{nazwa dyscypliny} – (2 wiersze, Times New Roman 11 pkt), 

„o profilu” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{profil studiów} – (Times New Roman 11 pkt), 

“w formie” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{forma studiów} – (Times New Roman 11 pkt), 

„z wynikiem” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{wynik studiów} – (Times New Roman 11 pkt), 

„i uzyskania w dniu” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{dzień miesiąc rok} – (Times New Roman 11 pkt), 

„tytułu zawodowego” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{nazwa tytułu} – (Times New Roman Bold 11 pkt), 

4) w dole strony pieczęć urzędowa uczelni oraz pieczątka imienna i podpis rektora uczelni: 

„Rektor Politechniki Śląskiej” – (Myriad Pro 8 pkt), 

„(pieczęć imienna i podpis)” – (Myriad Pro 7 pkt), 

„Gliwice, dnia” – (Myriad Pro 10 pkt), 

{dzień miesiąc rok} – (Times New Roman 11 pkt), 

„WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” – (Myriad Pro 10 pkt). 

5. W odpisach napis (ODPIS) umieszczony w prawym górnym rogu, w odpisie do akt napis (ODPIS 
PRZEZNACZONY DO AKT) umieszczony w prawym górnym rogu. 
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{nazwa tytułu} – (Times New Roman Bold 11 pkt), 

4) w dole strony pieczęć urzędowa Uczelni oraz pieczątka imienna i podpis Rektora Politechniki Śląskiej: 

„Rektor Politechniki Śląskiej” – (Myriad Pro 8 pkt), 
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