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...................................................................................................................................................................... 
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DYPLOM 
 

...................................................................................................................................................................................................... 
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uzyskał....... stopień naukowy 
 

DOKTORA HABILITOWANEGO 
 

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

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: ......................................................................................................... 

    ......................................................................................................... 
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Wrocław, ...................................... mp. 

 
 
 

(pieczęć imienna i podpis rektora) 

 
 
 

(podpis przewodniczącego  
komisji habilitacyjnej) 

 
 
 

(pieczęć imienna i podpis dziekana) 

 

Nr  ........................................ 



Opis dyplomu doktora habilitowanego 

 

1. Dyplom ma format A3 (297x420mm). 

2. Dyplom drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasnożółtobeżowym, o 

gramaturze 250-300 g/m2. 

3. Dyplom jest opatrzony tłoczonym godłem państwowym, bezbarwnym o wysokości 4,6 cm. 

4. Dyplom opatrzony jest godłem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o wysokości  

4,6 cm 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 drukiem typograficznym w kolorach: 

a) czerwonym dla nazwy UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU (czcionka Ti-

mes New Roman 20 pkt), wyrazu „DYPLOM” (czcionka Times New Roman 30 pkt), oraz wy-

razu „DOKTORA HABILITOWANEGO” (czcionka Times New Roman 26 pkt), 

b) czarnym – dla pozostałego tekstu, 

c) żółtym – dla linii wypełnienia danych. 

6. Napis „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” – czcionka Times New Roman  

12 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”, 

i) „Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym:”, 

j) „Wrocław,”, 

czcionka Times New Roman 18 pkt. 

8. Napis „Nr” czcionka Times New Roman 10 pkt. 

9. Objaśnienia (tekst w nawiasach) czcionka Times New Roman 8 pkt. 

10. Odpis i odpis do akt mają format A4 (210 x 297 mm). 

11. Odpis i odpis do akt drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym,  

o gramaturze 115 g/m2. 

12. Druk oraz godło państwowe o wysokości 2,5 cm na odpisie i odpisie do akt wykonane  

są drukiem offsetowym w kolorze czarnym. 

13. Godło uczelni o wysokości 2,5 cm na odpisie i odpisie do akt drukowane jest 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. 

2. Napis : 

a) UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU czcionka Times  

 New Roman 18 pkt, 

b)  „DYPLOM” czcionka Times New Roman 26 pkt,  

c) „DOKTORA HABILITOWANEGO” czcionka Times New Roman 20 pkt, 

14. Napis „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” – czcionka Times New Roman  

12 pkt. 

15. 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”, 

i) „Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym:”, 

j) „Wrocław,”, 

czcionka Times New Roman 13 pkt. 

16. Napis „Nr” czcionka Times New Roman 10 pkt. 

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

 


