
Uchwala nr 1352

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie wzoru Swiadectwa ukoriczenia kursu doksztalcajqcego

Na podstawie 5 24 ust. 2 pkt 43 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku
w zwiqzku z art. 6 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z pofln. zm.) Senat

Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$1
Senat zatwierdza wzor Swiadectwa ukoriczenia kursu doksztalcaj4cego
prowadzonego przez Uniwersytet w Bialymstoku, stanowi4cy Zalqcznik do

niniejszej Uchwaty.

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Prof, dr hab. Leonard Etel



Zalqcznik
do Uchwaly Nr 1352

Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 23 stycznia 20 I 3 r.

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

(na?wa iednostki organizacyjnej uczelni)

Swreoscrwo
UKONCZENIA KURSU D OKSZTATCAJACEG O

Pan(i).......
(rmrg lub rmrona r nazwrsko)

urodzon......... w dniu

ukofczyl.......... kurs doksztalcaiqcy

.j 'i
.j Dieczgt i
: urzfdorva ;'r. u.s j



I^ Nazwa przedmiotu
Liczba godzin

zajgi dydaktyczrrych

Razem:

(pieczgi imienila i podpis lcierownikr
iednostki ofganizacyjnej)



PAPIER I DRUK

- Format Swiadectwa A4 (210x297mm)

- papier kreda mat, g{adkl (bez faktury) w kolorze ecru, 120 g/mr

- Druk 4+1

WYTYCZN E U KI-ADU DYPLOMU

- margines gorny 30 rnm, pozostale marginesy po 25 mm

- Interlinia '18 pkt poczqtek od marginesu gornego

- Godlo Uniwersytetu w Bialymstoku wysokosc 30 mm, usytuowane 25 mm od gornej krawgdzi strony

- tekst

,.U N IWERSYTET W BIALYMSTOKU'

na wysokoSci 7 wersa: font Arno pro, Semibold, wielko5i fontu 19 pkt, wersaliki, color fontu

COM100Y60K40, wyr6wnanie do Srodka strony idolnej krawqdzi wersa

- teKst

,,SwrRlEcrwo
U KONCZEN IA KU RSU DOKSZTATCAJACEGO'

na wysokoSci 11 i 12 wersa: font Arno pro, Semibold, wielkoft fontu 14 pkt, wersaliki, color fontu

COM100Y60K40, wyr6wnanie do Srodka strony i dolnej krawqdzi wersa

- teksty

,Pan(i)" na wysokoSci 16 wersa

,urodzon" na wysoko5ci 18 wersa

,,ukonczyl" na wysoko5ci 20 wersa

,Bialystok" na wysokoici 35 wersa

,,Nr' na wysoko:ici 37 wersa

font Arno pro, Regular, wielko5i fontu 12 pkt, color fontu C0M0Y0K100, wyrownanie do lewej idolnej

krawqdzi wersa

- teksty opisowe typu (imig lub imlona i nazwisko)

font Arno pro, Regular, wielkoSi fontu 6 pkt, color fontu C0M0Y0K100, wyr6wnanie do Srodka linii po

mocniczych i gornej krawqdzi wersa z wyjqtkiem (nazwa jednostki organizacyjnej uczelni) tekst wyr6w-

nany do Srodka linii pomocniczych i dolnej krawqdzi wersa

- linie pomocnicze wykropkowane o gruboSci 1 pkt wyrownane do dolnej krawqdzi wersa z wyjqtkiem

lipii 1ad ,,(rnzwajednostki organizacyjrrej uczelni)" linia pornocrticza urnieszczona jest rra wysoko6ci 1/2

WCTSA

wypelnienie tabeli na drugiej stronie font Arno pro, Regular, wielkoSc fontu 9 pkt, color fontu

C0M0Y0K100, wyrownanie do Srodka

- Wypelnienie dyplomu danymi: font Franklin Gothic Medium, Regular, wielko:3c fontu 12 pkt, kolor

COM0Y0KlOO, R0GOB0 (czarny), tekst wyr6wnany do Srodka linii pornocniczych


