
 

 

 

DYPLOM 
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU 

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

(nazwa jednostki organizacyjnej szkoły wyższej) 

 

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

(imiona i nazwisko) 

urodzon……dnia …………………………………………………………… w ……………………………………………………………………………….………………………….……… 

na podstawie osiągnięć naukowych: ……………………………………………………………………………………………………...………………………………....… 

. 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

uzyskał…… stopień naukowy 

DOKTORA HABILITOWANEGO 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(określenie dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowej) 

nadany uchwałą Rady ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa rady jednostki organizacyjnej) 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia …………………………………………………………………………………………….……………… 

Recenzenci:  ……………………………………………………………………………………………………………       
                     

                     

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

                     

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

                     

                     

     

 

Wrocław, ……………………………… 

 

 
 mp. 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………  ……………………………………………………  …………………………………………………… 
(podpis przewodniczącego komisji habilitacyjnej)             (pieczęć imienna i podpis dziekana)                (pieczęć imienna i podpis rektora) 

 

 

 
 

Nr …………………………………………………… 

 



 

 

 

DYPLOM 
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU 

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

(nazwa jednostki organizacyjnej szkoły wyższej) 

 

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

(imiona i nazwisko) 

urodzon…… dnia…………………………………………………………… w …………………………………………………………………………………………………………..……… 

na podstawie osiągnięć naukowych:……………………………………………………....………………………………………………...…………………………………… 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

. 

 

uzyskał…… stopień naukowy 

DOKTORA HABILITOWANEGO 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(określenie dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowej) 

nadany uchwałą Rady ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa rady jednostki organizacyjnej) 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia …………………………………………………………………………………………….……………… 

Recenzenci:  ……………………………………………………………………………………………………………       
                     

                     

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

                     

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

                     

                     

     

 

Wrocław, ……………………………… 

 

 
 mp. 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………  ……………………………………………………  …………………………………………………… 
(podpis przewodniczącego komisji habilitacyjnej)             (pieczęć imienna i podpis dziekana)                (pieczęć imienna i podpis rektora) 

 

 

 
 

Nr …………………………………………………… 

 



 

 

 

DIPLOMA 
ISSUED IN THE REPUBLIC OF POLAND 

 

WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS 

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

(name of the university organisational unit) 

 

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

(name(s) and surname) 

born on ……………...…………………………………………………………… in ………………………………………………………………………………………………………….……… 

on the basis of academic achievements: ………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

was granted the degree of  

DOKTOR HABILITOWANY 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(field of study and scientific discipline) 

by the resolution of the Board of   ………………………………………………………………………………………………...………………………………………………. 

(name of the organisational unit board) 

of the Wrocław University of Economics of  …………………...……………………………………………………………………………………….……………… 

     (date of passing the resolution) 

 

Reviewers:  ……………………………………………………………………………………………………………       
                     

                     

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

                     

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

                     

                     

     

 

Wrocław, ……………………………… 

 

 
                Place for the official seal 

 

 

 

 

 
……………………………………………………  ……………………………………………………  …………………………………………………… 
 (habilitation committee Chairperson’s signature)        (Dean’s name-bearing stamp and signature)       (Rector’s name-bearing stamp and signature) 

 

 

 
 

Nr …………………………………………………… 



OPIS dyplomu doktora habilitowanego 

 

Oryginał dyplomu 

1. Format papieru - A4 210x297mm w układzie pionowym. 

2. Papier  Eifenbein płótno chmois o gramaturze nie mniej niż 120 g/m. 

3. Godło Państwowe o wysokości 16 mm umieszczone centralnie na osi pionowej w odległości 

10 mm od górnej krawędzi dokumentu. 

4. Godło Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o wysokości 20 mm w wersji 

kolorowej.  

Kolory godła Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 

a) czerwony, oznaczony w katalogu Pantone Matching System® numerem 187, 

b) żółty, oznaczony w katalogu Pantone Matching System® numerem 124, 

c) czarny. 

5. Dyplom drukowany jest w kolorach: 

a) niebieskim GRB 26 55 128 dla wyrazu „DYPLOM” (wersaliki, czcionka Times 

New Roman 30 pkt) oraz wyrazu „DOKTORA HABILITOWANEGO” (wersaliki, 

czcionka Times New Roman 24 pkt), można się zastanowić czy UE tez pisać na 

niebiesko 

b) czarnym – dla pozostałego tekstu, 

6. Napis „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” – wersaliki, czcionka Times 

New Roman 11 pkt. 

7. Napis „UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU” - wersaliki, czcionka 

Times New Roman 16 pkt. 

8. Napisy: 

a) „urodzon”, 

b) „dnia”, 

c) „w”, 

d) „na podstawie osiągnięć naukowych:”, 

e) „uzyskał”, 

f) „stopień naukowy”, 

g) „nadany uchwałą Rady”, 

h) „Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia”, 

czcionka Times New Roman 11 pkt. 

9. Napisy: 

a) „Recenzenci:”, 

b) „Wrocław,”, 

czcionka Times New Roman 10 pkt. 

10. „mp.” czcionka Times New Roman 6 pkt. 

11. „Nr” czcionka Times New Roman 9 pkt. 

12. Objaśnienia (tekst w nawiasach) czcionka Times New Roman 6 pkt. 

 

Odpis i odpis do akt 

1. Format papieru - A4 210x297mm w układzie pionowym. 

2. Papier biały, kredowany matowy o gramaturze 115 g/m
2
. 

3. Godło Państwowe o wysokości 16 mm umieszczone centralnie na osi pionowej w odległości 

10 mm od górnej krawędzi dokumentu. 

4. Godło Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o wysokości 20 mm w wersji 

kolorowej.  

Kolory godła Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 

a) czerwony, oznaczony w katalogu Pantone Matching System® numerem 187, 



b) żółty, oznaczony w katalogu Pantone Matching System® numerem 124, 

c) czarny. 

5. Odpis i odpis do akt drukowany jest w kolorze czarnym. 

6. Napis „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” – wersaliki, czcionka Times 

New Roman 11 pkt. 

7. Napisy: 

a) „urodzon”, 

b) „dnia”, 

c) „w”, 

d) „na podstawie osiągnięć naukowych:”, 

e) „uzyskał”, 

f) „stopień naukowy”, 

g) „nadany uchwałą Rady”, 

h) „Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia”, 

czcionka Times New Roman 11 pkt. 

8. Napisy: 

a) „Recenzenci:”, 

b) „Wrocław,”, 

czcionka Times New Roman 10 pkt. 

9. „mp.” czcionka Times New Roman 6 pkt. 

10. „Nr” czcionka Times New Roman 9 pkt. 

11. Objaśnienia (tekst w nawiasach) czcionka Times New Roman 6 pkt. 

 

 

 
 


