
Uchwala nr 1351
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 23 stvcznia 2013 r.

w sprawie wzoru Swiudectwu ukottczenia studifw podyplomowych

Na podstawie S 24 ust. 2 pkt 43 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku
w zwiqzku z art. 6 ust. I pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z p6in. zm.) w zwiqzku
z rozporzqdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia I wrzeSnia
20ll r. w sprawie tytul6w zawodowych nadawanych absolwentom studi6w,
warunkbw wydawania oraz niezbqdnych element6w dyplom6w ukoitczenia
studi6w i Swiadectw ukoriczenia studi6w podyplomowych oraz wzoru
suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196 poz. 1167) Senat Uniwersytetu
w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat zatwierdza wz6r Swiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomowych
prowadzonych przez Uniwersytet w Bialymstoku, stanowiqcy Zatqcznik do

niniejszej Uchwaly.

$2
Swiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomowych wedlug wzoru
zatwierdzonego niniejsz4 Uchwalq wydaje sig sluchaczom przyjgtym na studia
podyplomowe w roku akademickim 201212013 i latach nastgpnych.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Przewo

Prof, dr hab. Leonard Etel
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Lp. Nazwa przedmiotu
Liczba godzin

zaigi teoretycznych
Liczba godzin

zajgi praktycznych
Liczba

punkt6wECTS

Razem:

(piec?ea imietrna i podpit kierownikr
podstawouei j€dnoilki organizacyjne j)



PAPIER I DRUK

- Forrnat Swiadectwa A4 (210x297rc'm)

- papier kreda rnat, gladki (bez faktury) w kolorze ecru, 120 g/m'

Druk 4+1

WYTYCZNE U KI-ADU DYPLOMU

- margines gorny 30 rnm, pozostale rnarglnesy po 25 rnrn

- Intcrlinia 18 pkt poczqtek od marginesu gornego

, Oocllo llniwersytelu w Bialyrnstoku wysoko6c 30 rnrn, usytuowarre 25 rnrn ocJ gorrlej krawqclzi strorry

tekst

,,UNIWERSYTET W BIALYMS IOKU"

na wysokosci 7 wersa: font Arno pro, Semibold, wielko5c fontu 19 pkt, wersaliki, color forltu

COM100Y60K40, wyrownanie do (rodka strony i dolnej krawqdzi wersa

- tekst

,,SWIADECTWO

UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

WYDAN E W RZECZY POSPOLITEJ POLSKI EJ'

na wysoko<ci 11,12i l3 wersa: font Arno pro, Sern bold, wielko(c fontu 14 pkt, wersaliki, color fontu

COMl0OY6OK4O, wyrownanie do irodka strony idolnej krawqdzi wersa

- teksty

,,Pan(i)" na wysokoSci l6 wetsa

,,urodzon" na wysoko5ci l8 wersa

,,ukonczyl" na wysoko5ci 20 wersa

,,Studia Podyplornowe" na wysoko5ci 22 wersa

,,7 larynikiem" na wysoko5ci 26 wersa

,,Bialystok" ria wysokoSci 35 wctsa

,,Nr" na wysokoSci 3/ wetsa

font Arno pro, Regular, wielko(c fontu l2 pkt, color fontu C0M0Y0K100, wyrownanie do lewej i dolnej

krawgdzi wersa

teksty opisowe typu (irniq lub irniona i nazwisko)

font Arno pro, Regular, wielko(c fontu 6 pkt, color fontu C0M0Y0K100, wyrownanie do Srodka llnii

pornocniczych i gornej krawqdzi wersa z wy.lqtkiem (nazwa podstawowej jednostki organizacyjnel

uczelni) tekst wyrownany do Srodka linii pornocniczych i dolnej krawgdzi wersa

lin e pornocnicze wykropkowane o grubo5ci 1 pkt wyrownane do dolne1 Lrawqdzi wersa z wyjqtkiem

linii nad ,,(nazwa podstawowej lednostki organizacyjnej uczelnl)" linia pomocnicza umieszczona jest na

wysokoSci 1/2 wersa

- wypelnienie tabeli na druglej stronle font Arno pro, Regular, wielkoSc fontu 9 pkt, color font-

COM0Y0Kl00, wytownanie do srodka

- Wypeinienie dyplornu dar-ryrni: font Franklin Gothic Medium, Regular, wielkosc fontu 12 pkt, kolor

COMOYOKlOO, ROG0B0 (czarrry), tekst wyrownany do 6rodka linii pornocniczych


