
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora 
Nr 73/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. 

DYPLOM 

ukończenia studiów pierwszego/drugiego stopnia 
ukończenia studiów prowadzonych wspólnie pierwszego/drugiego stopnia 

Opis: 

1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni 
- po złożeniu A6 (105x148 mm); 

2) okładka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skórę 
ekologiczną, w kolorze odcień bordo - kolor uczelniany; 

3) napisy na okładce tłoczone złotą folią, godło uczelni tłoczone, bez koloru na 
wysokości 29 mm od górnej krawędzi dyplomu, o wysokości 69 mm, napisy na 
okładce: UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - czcionka 
Garamond 12 pkt., wersaliki, na wysokości 111 mm od górnej krawędzi dyplomu 
DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW, wersaliki, czcionka Garamond 12 pkt., na 
wysokości 136 mm od górnej krawędzi dyplomu - Wydany w Rzeczypospolitej 
Polskiej - czcionka Garamond 11 pkt.; 

4) strony wewnętrzne dyplomu (2-7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, 
matowym białym, o gramaturze nie niższej niż 120 g/m2; 

5) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na 
papierze białym, powlekanym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery 
strony (strona 1 okładka, strona 2 wewnętrzna lewa, strona 3 wewnętrzna prawa, 
strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukończenia studiów prowadzonych wspólnie 
na stronie 4 umieszcza się napis: Nazwy podstawowych jednostkach organizacyjnych 
prowadzących kierunek wspólnie, zgodnie z napisem na stronie 4 oryginału dyplomu; 

6) strony wewnętrzne dyplomu (2-7), odpisu dyplomu i odpisu przeznaczonego do akt 
(2-3), odpisu i odpisu przeznaczonego do akt dyplomu studiów prowadzonych 
wspólnie (2-4) pokryte giloszem w kolorze brązowym; znak (pieczęć uczelni) na 
stronach wewnętrznych dyplomu (3-7), odpisie dyplomu (3), odpisie dyplomu studiów 
prowadzonych wspólnie (3-4) o wym. 88 mm; 

7) druk tekstu stron wewnętrznych dyplomu (2-7) w kolorze czarnym, czcionka 
Garamond rozmiar odpowiednio - 10 pkt., 9 pkt., 6 pkt.; 

8) druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu przeznaczonego do akt uczelni w kolorze 
czarnym, godło uczelni w kolorze czarnym, pod nazwą dyplomu umieszcza się 
odpowiednio napis (ODPIS) lub (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) - wersaliki, 
czcionka Garamond 9 pkt; 

9) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni 
opieczętowana pieczęcią do tłoczenia w papierze w rozmiarze 45 x 65 mm; 

10) kartki szyte nitką, ściegiem szerokim. 


