
UCHWAŁA nr 8/2022 

SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ 

w NOWYM TARGU 

z dnia 12 lipca 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Podhalańskiej 

Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu  
 

 

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r.  

poz. 574 z późn. zm.), § 32 i § 34 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.  

w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 661) w związku z Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1394 z późn. zm.), Senat Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zatwierdza się następujące wzory dyplomów ukończenia studiów:  

1) wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, stanowiący załącznik nr 1,  

2) wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, stanowiący załącznik nr 2,  

3) wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, stanowiący załącznik nr 3,  

4) wzór dyplomu ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia, stanowiący załącznik  

nr 4;  

5) wzór dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia, stanowiący załącznik nr 5. 

1a. Zatwierdza się wzór poddruku, tj. blankietu papieru z unikalnymi zabezpieczeniami  

dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, na którym drukowane są 

dyplomy ukończenia studiów, stanowiący załącznik nr 6.  

2. Zatwierdza się specyfikację techniczną dyplomów ukończenia studiów, o których mowa  

w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

3. W przypadku dyplomów z wyróżnieniem w dyplomach ukończenia studiów, o których mowa  

w ust. 1, zamieszcza się dodatkowo wyraz „z wyróżnieniem”.  

4. Na wniosek absolwenta, na poddruku, o którym mowa w ust. 1a, zostanie sporządzony odpis 

dyplomu w języku obcym.  

§ 2 

1. Niniejsza Uchwała ma zastosowanie do obron przeprowadzonych w Uczelni począwszy od dnia 

15 czerwca 2022 r. 

 

§ 3 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Traci moc Uchwała nr 43/2019 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Nowym Targu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów 

ukończenia studiów oraz Uchwała nr 37/2021 Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni 

Zawodowej w Nowym Targu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały nr  43/2019 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

z w Nowym Targu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów 

ukończenia studiów.  
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