
   
 

 
 

Uchwała Nr 47/2012/VIII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 29 listopada 2012 r.  

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich  
i dyplomów habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Lubelską 

Na podstawie § 24 i § 26 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu 
i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, 
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1200) oraz § 23 ust. 2 pkt 18) Statutu 
Politechniki Lubelskiej Senat u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

Senat Politechniki Lubelskiej zatwierdza wzory dyplomów doktora 
i doktora habilitowanego wydawanych przez Politechnikę Lubelską: 
 
1.  Osoba, której nadano stopień naukowy doktora, otrzymuje dyplom 

według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2.  Osoba, której nadano stopień naukowy doktora habilitowanego zgodnie 
z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym art. 2 Ustawy 
z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.), otrzymuje dyplom według wzoru 
określonego w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 

1. Osobie, której nadano stopień naukowy doktora lub doktora 
habilitowanego, wydaje się oryginał oraz jeden odpis dyplomu w języku 
polskim, a na jej pisemny wniosek także jeden odpis dyplomu 
w tłumaczeniu na język angielski.  



 

2.  Cudzoziemcowi wydaje się dyplom w języku polskim oraz odpis w języku 
angielskim. Tytuł rozprawy jest zgodny z tytułem, pod jakim odbyła się 
obrona. 

3.  Odpis wydawany jest na druku według wzoru określonego dla dyplomu. 

§ 3. 

Do dnia 31 grudnia 2012 r. dyplomy doktorskie i dyplomy habilitacyjne 
mogą być wydawane według wzorów określonych w przepisach 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 
2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności 
w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 
tytułu profesora (Dz. U. z 2004 r., Nr 15, poz. 128, z późn zm.).  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora 
Politechniki Lubelskiej, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

 
 

R e k t o r 
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 

 

 


