
 

 

Uchwała nr 92/2017 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu   

z dnia 31 maja 2017 r. 

 

w sprawie: w sprawie zaopiniowania wzorów dyplomów doktora  

 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), § 27 ust. 1 pkt 34 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, w związku z art. 14a ust. 7-9 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz.U. poz. 271), Senat uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opiniuje pozytywnie: 

1)   wzór dyplomu doktora - przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) wzór dyplomu doktora - do stosowania w przypadku przewodu doktorskiego  

      przeprowadzonego wspólnie, na podstawie porozumienia z inną szkołą wyższą lub  

      inną jednostką organizacyjną, w tym także zagraniczną, posiadającą uprawnienie do 

      nadawania stopnia doktora w zakresie dyscyplin, w których jest prowadzony przewód  

      doktorski - przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Ostateczny wzór dyplomu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa porozumienie zgodne  

     z art. 14a ust. 9 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym  

     oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 882  

     z późn. zm.). 

 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 3 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się wzory dyplomów doktora 

przedstawione w załącznikach nr 2 i nr 3 do uchwały nr 381/2016 z dnia 25 maja 2016 r.  

w sprawie zaopiniowania wzorów dyplomów doktora habilitowanego i doktora. 

 

R e k t o r  

 

                                                                                    prof. dr hab. Jan Pikul 



 

                                                                                                        
Kwalifikacja pełna na poziomie                                                                                                           Załącznik nr 1 do uchwały 

ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji                                                                                                           nr 92/2017 Senatu UPP 

                                                                     
 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 
 
 

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

 

DYPLOM 
 

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

(imię lub imiona i nazwisko) 

 

urodzony/a dnia ……………………………..…… roku w ………………………………………………………………...…… 

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej ………………………………………………………………….. 

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

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

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

(tytuł rozprawy doktorskiej) 

 

oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał/a stopień naukowy 

 

DOKTORA 
 

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

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

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

z dnia …………………………………………….……..…… r. 

Promotor/ drugi promotor/ promotor pomocniczy/ w przewodzie doktorskim: .......…………………… 

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

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

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

 

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

(miejscowość i data wydania dyplomu)                                                                             (podpis promotora / drugiego promotora/ promotora  
                                                                                                                                             pomocniczego lub Dziekana)    

pieczęć 

urzędowa 
wytłoczona 

 

……………………………….…………..…                                                                      ………..…………………………………….……….. 
(pieczęć imienna i podpis Dziekana)                                                                                   (pieczęć imienna i podpis Rektora) 

http://www.orlidom.pl/index.php/orli-dom/projekt-orla-a-i-b/392


 

                                                                                                        
Kwalifikacja pełna na poziomie                                                                                                           Załącznik nr 2 do uchwały 

ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji                                                                                                           nr 92/2017 Senatu UPP 

                                                                (miejsce na godlo albo logo 

                                                                                                                      jednostki wydającej wspolny dyplom) 

     UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 
 

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

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej wydającego dyplom) 

 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
(nazwy szkoły wyższej i jej jednostki organizacyjnej lub innej jednostki organizacyjnej, wydających wspólny dyplom; nazwa kraju 

 w przypadku jednostki zagranicznej) 

 

DYPLOM 
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 

……………………………………………………………………………...…………………………………………………………….…… 
(imię lub imiona i nazwisko) 

 

urodzony/a dnia ……………………………..…… roku w ………………………………………………………………...…… 

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej ………………………………………………………………….. 

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

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

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

(tytuł rozprawy doktorskiej) 

oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał/a stopień naukowy  

DOKTORA 

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

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

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

z dnia …………………………………………….……..…… r. 

Promotor/ drugi promotor/ promotor pomocniczy/ w przewodzie doktorskim:…….………………... 

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

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

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

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

 

 
.…………………………………………….                                            …... .....……………….....…………………….…..… 
(miejscowość i data wydania dyplomu)                                                                               (podpis promotora/ drugiego promotora/  promotora  

                                                                                                                                                pomocniczego/  kopromotora lub Dziekana)    

                                                                                    (pieczęć urzędowa, 
wytłoczona lub pieczęcie urzędowe, 

    wytłoczone wydających dyplom) 

……………………………….………….…                                                                         …………………………………………….……….. 
(pieczęć imienna i podpis Dziekana)                                                                                    (pieczęć imienna i podpis Rektora) 

http://www.orlidom.pl/index.php/orli-dom/projekt-orla-a-i-b/392

