
 

  

 

Uchwała Senatu PG 

nr 74/2017/XXIV 

z 17 maja 2017 r. 

 

w sprawie: przyjęcia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. 

 

Na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 

(t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1842), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 

lutego 2017r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków 

wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia 

studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2017 r. poz. 279), 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie wzorów znaków 

graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji 

pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1022) uchwala się, co następuje: 

 

§1 Na Politechnice Gdańskiej wprowadza się następujące wzory dyplomów ukończenia studiów 

wyższych, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały: 

1. wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,  

2. wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia,  

3. wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem, 

4. wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem, 

5. wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, 

6. wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie, 

7. wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem prowadzonych 

wspólnie, 

8. wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem prowadzonych 

wspólnie. 

§2 Przykładowy wzór odpisu dyplomu w języku angielskim na Politechnice Gdańskiej stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§3 Wzory dyplomów, o których mowa w §1 i §2 obowiązują od 1 października 2017 r. 

§4 Z dniem 1 października 2017 r. tracą moc załączniki do Uchwały Senatu PG nr 83/2013/XXIII 

z 17 kwietnia 2013 r., Uchwały Senatu PG nr 236/2014/XXIII z 10 grudnia 2014 r. oraz Uchwały 

Senatu nr 268/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r. dotyczące dyplomów ukończenia studiów 

wyższych na Politechnice Gdańskiej. 

 



 

  

 

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PG 

 

 

 

 

------------------------------------------ 

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 

prof. zw. PG 
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