
Uchwała 220/20/k16-20
Senatu Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia nowego wzoru dyplomów doktora sztuki i doktora

habilitowanego sztuki.

Na podstawie :

- art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r.

poz. 1668)

- rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie

dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 r. poz.

1837),

- rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie dziedzin

nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

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

a) doktora sztuki

b) doktora habilitowanego sztuki

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

Nowe wzory dyplomu doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki, o których mowa w ~ 1 oraz jego

odpisy i odpisy przeznaczone do akt dotyczą stopni doktora i doktora habilitowanego uzyskanych

w wyniku postępowań wszczętych po 01.10.2019 r.

Uchwała wchodzi w dniu podjęcia.
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Opis:

1. Dyplom doktorski, (odpis oraz odpis przeznaczony do akt) zaprojektowane są na formacie
297x210 mm, na papierze o gramaturze 120g/m2 (CMYK ±2 PANTONY).

2. Tło dyplomu to układ giloszy, a w części centralnej transparentne godło Akademii.
3. Dokument wypełniany jest tekstem nadrukowanym w kolorze czarnym, krojem liter z

rodziny Segoe UI.
4. W przypadku odpisu dyplomu lub odpisu dyplomu przeznaczonego do akt umieszcza się,

odpowiednio, napis: „ODPIS” lub „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, wersalikami,
pogrubionym fontem wielkości 12 pkt.

5. W górnej części na pasku o szerokości 210 mm a wysokości 27 mm w kolorze PANTONE
Cool Gray 11 C znajduje się białe godło Akademii Sztuk Pięknych o podstawie 15 mm.
Pod w/w paskiem znajduje się linia w kolorze PANTONE 285 C o grubości 1,7 mm. W
odstępie 15 mm od dolnej krawędzi godła, umieszcza się centralnie napis „Akademia
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi” fontem wielkości 15 pkt.,
poniżej słowo „DYPLOM DOKTORSKI” — wersalikami, fontem wielkości 42 pkt. w
kolorze PANTONE Cool Gray 11 C.

6. W odległości 25 mm od lewego boku wyrównując do lewej krawędzi, fontem wielkości 10
pkt. umieszcza się następujące informacje:

imię/imiona i nazwisko
urodzony/a dnia
na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej
uzyskał/a stopień
w dniu
w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej
DOKTORA SZTUKI
tytuł rozprawy doktorskiej

Informacje uzupełnia się przy wydruku pogrubionym, pochylonym fontem wielkości 12
pkt.
7. W odległości 25 mm od lewego boku wyrównując do lewej krawędzi, fontem

wielkości 10 pkt. umieszcza się nazwę miejscowości wydania dokumentu oraz datę
wydania dokumentu. W centralnej części dokumentu, umieszcza się pieczęć urzędową
Akademii, w prawej części dokumentu pieczątkę imienna i podpis kierownika
podmiotu doktoryzującego albo osoby przez niego upoważnionej.
Wyrazy te umieszcza się fontem wielkości 7 pkt.

8. W prawym dolnym narożniku dokumentu umieszcza się znak graficzny właściwy dla
kwalifikacji pełnej na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony odrębnymi
przepisami.
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Pięknych im Wła~ysława Strzeminskiego w Łodzi

DYPLOM HABILITACYJNY
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Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

ÓYPLOM HABILITACYJNY
ODPIS

uzyskał/a stopień

DOKTORA
HAB LITOWAN EGO

SZTUKI
w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej
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Insię/Irniona i nazwisko

urodzny/a dnia

na podstawie

ositgnięcie naukowe lub artystyczne

uzyskał/a stopień DO K~ R/\

HAB LITOWAN EGO
SZTUKI

w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej

Akademia Sztuk Pięknych im. WłaZlysława Strzemińskiego

DYPLOM HABILITACYJNY;
ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT

wdniu
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Opis:

1. Dyplom habilitacyjny, (odpis oraz odpis przeznaczony do akt) zaprojektowane są na
formacie 29”7x210 mm, na papierze o gramaturze 120g/m2 (CMYK ± 2 PANTONY).

2. Tło dyplomu to układ giloszy, a w części centralnej transparentne godło Akademii.
3. Dokument wypełniany jest tekstem nadrukowanym w kolorze czarnym, krojem liter z

rodziny Segoe UI.
4. W przypadku odpisu dyplomu lub odpisu dyplomu przeznaczonego do akt, pod napisem

wydany w Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się, odpowiednio, napis: „ODPIS” lub
„ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, wersalikami, pogrubionym fontem wielkości 12
pkt.
5. W górnej części na pasku o szerokości 210 mm a wysokości 27 mm w kolorze

PANTONE Cool Gray 11 C znajduje się białe godło Akademii Sztuk Pięknych o
podstawie 15 nim.
Pod w/w paskiem znajduje się linia w kolorze PANTONE Purple C o grubości 1,7
mm. W odstępie 15 mm od dolnej krawędzi godła, umieszcza się centralnie napis
„Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi” fontem
wielkości 15 pkt., poniżej słowo „DYPLOM HABILITACYJNY” — wersalikami,
fontem wielkości 42 pkt. w kolorze PANTONE Cool Gray 11 C.

6. W odległości 25 mm od lewego boku wyrównując do lewej krawędzi, fontem wielkości 10
pkt. umieszcza się następujące informacje:

imię/imiona i nazwisko
urodzny/a dnia
na podstawie
osiągnięcie naukowe lub artystyczne
uzyskał/a stopień
DOKTORA
HABLITOWANEGO
SZTUKI
w dniu
w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej:

Informacje uzupelnia się przy wydruku pogrubionym, pochylonym fontem wielkości 12
pkt.
7. W odległości 25 mm od lewego boku wyrównując do lewej krawędzi, fontem

wielkości 10 pkt. umieszcza się nazwę miejscowości wydania dokumentu oraz datę
wydania dokumentu. W centralnej części dokumentu, umieszcza się pieczęć urzędową
Akademii, w prawej części dokumentu pieczątkę imienna i podpis kierownika
podmiotu habilitującego albo osoby przez niego upoważnionej.
Wyrazy te umieszcza się fontem wielkości 7 pkt.


