
 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 54/2014/2015 

 

z dnia 31 marca 2015 r. 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przez Senat UKW wzorów dyplomów doktora 

nauk, doktora sztuki oraz doktora habilitowanego 

 

 
Na podstawie art. 167 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014 r., poz. 1852) 

oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w 

postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1383)  

 

 

 

 Senat UKW na posiedzeniu w dniu  31 marca 2015 r., przyjął zmianę do uchwały Nr 

64/2012/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat UKW wzorów 

dyplomów doktora nauk, doktora sztuki oraz doktora habilitowanego o następującej treści: 

1. Dotychczasowy wzór dyplomu doktora nauk otrzymuje treść określoną w załączniku 

Nr 1 do niniejszej Uchwały, 

2. Dotychczasowy wzór dyplomu doktora sztuki otrzymuje treść określoną w załączniku 

Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 

 

 

 
 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

 

       mgr  Iwona Staszewska-Chyła        prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egzemplarz nr /6/2014/2015  



                                       UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY                  Zał.  Nr 1  

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej) 

DYPLOM 

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 

Pan(i) ……………………………………………………………………..…………………….. 
.     (imię/imiona i nazwisko) 

urodzony(a) w dniu ……………………..…….. w ………………………………….………… 

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………...…. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał(a) stopień naukowy 

DOKTORA 

w dziedzinie sztuk ……………………………………………………………………………… 

w dyscyplinie artystycznej ……………….…..………………………………………………... 

nadany uchwałą Rady ………………………………………………………………………..… 
       (nazwa rady jednostki organizacyjnej) 

z dnia ………………………………… 

Promotor w przewodzie doktorskim: ………………………………………….………………. 

Drugi promotor w przewodzie doktorskim ……………………………………………………. 

Kopromotor w przewodzie doktorskim ………………………………………………………... 

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim …………………………………………….. 

Recenzenci w przewodzie doktorskim: ……………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

    …………………..….…………. dnia ……..…………………. r. 
               (miejscowość) 

 

PROMOTOR DRUGI PROMOTOR   KOPROMOTOR  PROMOTOR POMOCNICZY 

……………… ………………………   …………………..  ………………………………. 
 (podpis)   (podpis)  (podpis)    (podpis) 

   
          

         

 PRZEWODNICZĄCY        

RADY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ        REKTOR 
      

                                Pieczęć 

 urzędowa 
…………………………………………….            ………………………………. 

       (pieczęć imienna i podpis)               (pieczęć imienna i podpis) 

 

 

Nr dyplomu …………………….. 



                                       UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY                  Zał.  Nr 2  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej) 

DYPLOM 

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 

Pan(i) ……………………………………………………………………..…………………….. 
.     (imię/imiona i nazwisko) 

urodzony(a) w dniu ……………………..…….. w ………………………………….………… 

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………...…. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał(a) stopień naukowy 

DOKTORA 

w dziedzinie nauk ……………………………………………………………………………… 

w dyscyplinie naukowej……………….…..………………………………………………... 

nadany uchwałą Rady ………………………………………………………………………..… 
       (nazwa rady jednostki organizacyjnej) 

z dnia ………………………………… 

Promotor w przewodzie doktorskim: ………………………………………….………………. 

Drugi promotor w przewodzie doktorskim ……………………………………………………. 

Kopromotor w przewodzie doktorskim ………………………………………………………... 

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim ……………………………………………... 

Recenzenci w przewodzie doktorskim: ……………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

    …………………..….…………. dnia ……..…………………. r. 
               (miejscowość) 

 

PROMOTOR DRUGI PROMOTOR   KOPROMOTOR  PROMOTOR POMOCNICZY 

……………… ………………………   …………………..  ………………………………. 
 (podpis)   (podpis)  (podpis)    (podpis) 

   
          

         

 PRZEWODNICZĄCY        

RADY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ        REKTOR 
      

                                Pieczęć 

 urzędowa 
…………………………………………….            ………………………………. 

       (pieczęć imienna i podpis)               (pieczęć imienna i podpis) 

 

Nr dyplomu …………………….. 
 


