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Uchwała nr 38/2016-2017 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 24 marca 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktora oraz wzorów dyplomu doktora 

habilitowanego wydawanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz                               

w postepowaniu o nadanie tytułu naukowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586) oraz § 52 ust. 2 pkt 4 Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uchwala się co następuje: 

§1 

1. Zatwierdza się następujące wzory dyplomów wydawanych w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie: 

1) wzór dyplomu doktora wraz z odpisami: w języku polskim i w języku angielskim - 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) wzór dyplomu doktora  habilitowanego wraz z odpisami: w języku polskim i w języku 

angielskim - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) wzór dyplomu doktora wraz z odpisami: w języku polskim i w języku angielskim                      

ze wskazaniem specjalności - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

4) wzór dyplomu doktora habilitowanego wraz z odpisami: w języku polskim i w języku 

angielskim ze wskazaniem specjalności - stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

 

2. Wytyczne, do wzorów dyplomów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do 

niniejszej uchwały. 

§2 

Dyplomy, według wzorów, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, wydawane są                                      

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą rektora, na wniosek zainteresowanego poparty 

stosowną uchwałą rady wydziału. 

 



 
 

2/2 
Uchwała nr 38/2016-2017 Senatu UP w Lublinie z dnia 24 marca 2017 r. 

§3 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor właściwy ds. kadr i organizacji. 

§4 

Traci moc uchwała Senatu nr 48 z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów 

dyplomu doktora oraz wzoru dyplomu doktora habilitowanego wydawanego w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.                 
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