
Uchwała nr 63/17/kl 6-20
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie: wzoru dyplomów

Na podstawie art. 167 ust. 1 i ia Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. 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 2016 r. 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),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
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 2017 r. poz. 764),
a także art. 31 Ustawy z dnia 26 września 2016 r. o stopniach naukowych oraz stopniach i tytule w

zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. ~ z późn. zm.)
~ 23, 24 i 25 Rozporządzenia Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

(Dz. U. Z 2016 r. poz. 1586 z póżn. zm.)

1. Ustala się nowe wzory dyplomów, ich odpisów oraz odpisów przeznaczonych do akt:

a) ukończenia jednolitych studiów magisterskich,

b) ukończenia studiów pierwszego stopnia,

c) ukończenia studiów drugiego stopnia,

d) doktora sztuki,

2. Wzory dyplomów i odpisów stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

1. Nowy wzór dyplomu doktora sztuki, o którym mowa w ~ 1 ust. 1 lit. d) oraz jego odpisy,

i odpisy przeznaczone do akt obowiązują od 1 czerwca 2017 r.

2. Nowe wzory dyplomów,

a) ukończenia studiów pierwszego stopnia,

b) ukończenia studiów drugiego stopnia,

c) ukończenia jednolitych studiów magisterskich,



o których mowa w ~ 1 ust. 1 lit, a), b), c) i ich odpisy oraz odpisy przeznaczone do akt obowiązują

od 1 października 2017 r.

Na wzorach dyplomów, o których mowa w ~ 1 w miejsce godła uczelni używa się logo

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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