
 

 

Uchwała Nr 44/2020/VIII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia   
studiów pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Lubelskiej 

 
 

Na podstawie art. 77 ust. 3 w związku z art. 81 Ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85,  
z późn. zm.), zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.) Senat  u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się następujące wzory uczelnianych dyplomów ukończenia 
studiów: 

1) wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, stanowiący 
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały; 

2) wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, stanowiący 
Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały; 

3) wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia  
z wyróżnieniem, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały; 

4) wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem, 
stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 

W odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt 
Uczelni (zgodnym ze wzorem dyplomu) pod nazwą dyplomu, a przed 
wyrażeniem „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” umieszcza się, 
odpowiednio, napis: „ODPIS” lub „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”. 

§ 3. 

Dane techniczne dotyczące druku dyplomów ukończenia studiów  
w Politechnice Lubelskiej reguluje zarządzenie rektora Politechniki Lubelskiej. 



§ 4. 

Dyplomy według wzorów, o których mowa w § 1, będą wydawane 
absolwentom począwszy od 1 lutego 2021 r. 

§ 5. 

Z dniem 31 stycznia 2021 r. traci moc Uchwała Nr 32/2019/VIII Senatu 
Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 
pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych wspólnie w Politechnice 
Lubelskiej. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lutego 2021 r. 
 
 

 
 



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 44/2020/VIII 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 



Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 44/2020/VIII 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 27 sierpnia 2020 r. 



Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr 44/2020/VIII 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 27 sierpnia 2020 r. 



Załącznik nr 4 
do Uchwały Nr 44/2020/VIII 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

 


