
Opis dyplomu habilitacyjnego 

1. Wzór blankietu dyplomu habilitacyjnego wykonany jest w formacie A3 (oryginał) 
odpis w formacie A4, jako dokument jednostronny zawierający: 

a) nazwę i logo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu 
b) numerację typograficzną w kolorze czarnym, 

2. Wzór blankietu zawiera niezbędne zabezpieczenia zastosowane w papierze oraz w 
druku: 

a) Zabezpieczenia w papierze: 

− papier niewykazujący luminescencji w świetle UV, 
− papier odporny na czynniki chemiczne, 
− włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym, 
− włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV, 
− zabezpieczenie w postaci cząstek niewidocznych w świetle dziennym, 

b) zabezpieczenia w druku: 

− tło giloszowe, 
− logo uczelni widoczne w świetle UV, 

− dwutonowy znak wodny, 
− druk irysowy pionowy, 
− ramka giloszowa, 
− mikrotekst z nazwą uczelni umiejscowiony pod górną ramką giloszową, 
− relief – orzeł, 

3. Nadruk blankietu następuje w procesie personalizacji: 

Dyplom A4 

a) napis DYPLOM HABILITACYJNY – czcionka BakerSignetEU Normal, wersaliki, rozmiar 
39 pkt,  

b) w przypadku odpisu dyplomu lub odpisu do akt – pod nazwą dokumentu, 
odpowiednio napis (ODPIS) lub (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) – czcionka 
BakerSignetEU Normal, wersaliki, rozmiar 9 pkt,  

c) napis „wydany w Rzeczypospolitej Polskiej” - czcionka BakerSignetEU Normal, rozmiar 
13 pkt,  

d) orzełek o rozmiarze 15x16 mm, brak orzelka 
e) treści:  

• urodzony dnia ................................... w  
• na podstawie przedstawionego osiągnięcia naukowego w postaci cyklu 

habilitacyjnego pod tytułem/na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego i 
przedstawionego dzieła habilitacyjnego 

• uzyskał stopień naukowy 
• nadany uchwałą   
• z dnia   
• Recenzenci: 

czcionka Titillium Regular rozmiar 11 pkt;  



f. Treści  

• imię i nazwisko 
• nazwa rady jednostki organizacyjnej 
• numer dyplomu 
• miejscowość i data wydania dyplomu 
• pieczątka i podpis Rektora 
• podpis 

czcionka Titillium Regular rozmiar 7 pkt;  
 

f) napis DOKTORA HABILITOWANEGO – czcionka BakerSignetEU Normal, wersaliki, 
rozmiar 23 pkt,  

g) napis NAUK SPOŁECZNYCH W DYSCYPLINIE PEDAGOGIKA– czcionka BakerSignetEU 
Normal, wersaliki, rozmiar 13 pkt,  

h) napis PRZEWODNICZĄCY RADY AKADEMICKIEJ i  REKTOR DSW – czcionka 
BakerSignetEU Normal, wersaliki, rozmiar 8 pkt,  

i) wielkość odstępów między wierszami 5 mm, 

Dyplom A3 

a) napis DYPLOM HABILITACYJNY – czcionka BakerSignetEU Normal, wersaliki, rozmiar 
54 pkt,  

b) napis „wydany w Rzeczypospolitej Polskiej” - czcionka BakerSignetEU Normal, rozmiar 
18 pkt,  

c) orzełek o rozmiarze 15x16 mm, brak orzelka 
d) treści:  

• urodzony dnia ................................... w  
• na podstawie przedstawionego osiągnięcia naukowego w postaci cyklu 

habilitacyjnego pod tytułem/na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego i 
przedstawionego dzieła habilitacyjnego 

• uzyskał stopień naukowy 
• nadany uchwałą   

• z dnia   
• Recenzenci: 

czcionka Titillium Regular rozmiar 15 pkt;  

g. Treści  

• imię i nazwisko 
• nazwa rady jednostki organizacyjnej 

• numer dyplomu 
• miejscowość i data wydania dyplomu 
• pieczątka i podpis Rektora 
• podpis 

czcionka Titillium Regular rozmiar 10 pkt;  
 



e) napis DOKTORA HABILITOWANEGO – czcionka BakerSignetEU Normal, wersaliki, 
rozmiar 32 pkt,  

f) napis NAUK SPOŁECZNYCH W DYSCYPLINIE PEDAGOGIKA– czcionka BakerSignetEU 
Normal, wersaliki, rozmiar 18 pkt,  

g) napis PRZEWODNICZĄCY RADY AKADEMICKIEJ DSW i  REKTOR DSW – czcionka 
BakerSignetEU Normal, wersaliki, rozmiar 11 pkt,  

h) wielkość odstępów między wierszami 7 mm, 

 

 


