
UCHWAŁA NR 58/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 19 września 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów wyższych
oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Na podstawie art. 77, art. 81 ust. 9 oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., póz. 1668
z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., póz. 1861) oraz
rozporządzeniem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych
w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia
specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r., póz. 1791) uchwala się, co następuje:

§1
Senat Akademii Marynarki Wojennej zatwierdza wzory:

1) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z opisem
- załącznik nr 1;

2) dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia wraz z opisem
- załącznik nr 2;

3) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wraz z opisem
- załącznik nr 3.

§2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. póz. 2153, z późn. zm.) Uczelnie, instytuty
naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze mogą włączyć
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacje nadawane po ukończeniu
studiów podyplomowych, jeżeli został przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
do tych kwalifikacji.

§3
Traci moc uchwała Nr 48/2017 Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz świadectwa ukończenia
studiów podyplomowych.

Uchwała wchodzi w życie
od 1 października 2019 r.

§4

dniem podjęcia, z mocą obowiązującą

REKTOR^KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał prof. hab. Tomasz SZUBRYCHT



Załączniki do uchwały Nr 58/2019 Senatu AMW z dnia 19 września 2019 r.

Załącznik nr 1

Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

w Gdyni

DYPLOM
UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



Krój pisma w całym dokumencie - Myriad Pro

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

w Gdyni

DYPLOM
UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Opis techniczny dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1. Format dyplomu A4 (210 mm x 297 mm);
2. Papier zabezpieczony o gramaturze 120 g/m2, bez wybielaczy optycznych posiadający:

1) bieżący wielotonowy znak wodny,
2) zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów,
3) włókna zabezpieczające papierowe, dwukolorowe żółto-niebieskie aktywne tylko w świetle DV,
4) włókna zabezpieczające, bordowe i granatowe, widoczne tylko w świetle dziennym,



5) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym w kolorze żółtym i aktywne w świetle
UV w kolorze żółtym,

6) włókna niewidoczne w świetle dziennym, aktywne w świetle UV w kolorze niebieskim.
Włókna zabezpieczające, są rozmieszczone losowo na całej powierzchni papieru w ilości
minimum 10 sztuk każdego rodzaju włókna na 1dm2.

3. Krój pisma wszystkich tekstów w dokumencie - Myriad Pro;
4. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia zawiera następujące niezbędne elementy:

1) na górze dyplomu wypośrodkowane godło Akademii Marynarki Wojennej składającego się z:
- stylizowanego wieńca laurowego w kolorze głębokiej złocistej żółci (o charakterystyce
CMYK: C-0, M-22, Y-95, K-0), określonym w katalogu Pantone Process Coated jako
PANTONE810C(100%);
- masztu z rozwiniętymi na rejach żaglami w kolorze jasnego błękitu (o charakterystyce
CMYK: C-23, M-2, Y-0, K-0), określonym w katalogu Pantone Process Coated jako
PANTONE 2915 C (31%);
- widzianego od przodu kadłuba dziobu żaglowca w kolorze stalowoszarym (o charakterystyce
CMYK: C-22, M-17, Y-17, K-3), określonym w katalogu Pantone Process Coated jako
PANTONE PROCESS BLACK C (25%); na kadłubie znajduje się biały napis AMW - skrót
nazwy „Akademia Marynarki Wojennej";
- skalowalny kontur, którym są obwiedzione wszystkie elementy w kolorze czarnym

(o charakterystyce CMYK: C-100, M-100, Y-100, K-100), określonym w katalogu Pantone
Process Coated jako PANTONE PROCESS BLACK C (100%),
otoczone liną żeglarską i wypełnione kolorem zamkniętą w elipsę;

2) nagłówek dyplomu:
a) w kolorze niebieskim:

- „AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ" - (15 pkt. wersaliki);
- „im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni" - (15 pkt);
- „DYPLOM" - (50 pkt. wersaliki);
- „UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA" - (18 pkt. wersaliki);
- „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" - (12 pkt. wersaliki);

3) fotografia posiadacza dyplomu (45mm x 65mm) pieczętowana pieczęcią urzędową uczelni do
tłoczenia w papierze;

4) informacje dotyczące posiadacza dyplomu - druk tekstu w kolorze czarnym:
a) {imię/imiona i nazwisko} - (12 pkt);
b) „imię/imiona i nazwisko" - (7 pkt.);
c) {data urodzenia}-(12 pkt);
d) „data urodzenia" - (7 pkt);
e) {miejsce urodzenia} - (12 pkt.);
f) „miejsce urodzenia" - (7 pkt);
g) {dzień miesiąc rok} - (12 pkt);
h) „miejsce urodzenia" - (7 pkt);
i) „podpis posiadacza dyplomu" - (7 pkt);
j) {numer dyplomu} - (12 pkt);
k) „numer dyplomu" - (7 pkt);

5) informacje dotyczące charakterystyki studiów oraz uzyskanych kwalifikacji - druk tekstu
w kolorze czarnym:
a) „w obszarze i profilu kształcenia" - (10 pkt);
b) {obszar i profil kształcenia} - (2 wiersze, 12 pkt.);
c) „na kierunku" - (10 pkt);
d) {nazwa kierunku} - (12 pkt);
e) „w specjalności" - (10 pkt);
f) {nazwa specjalności} - (2 wiersze, 12 pkt);
g) „w formie"-(10 pkt);
h) {forma studiów} - (12 pkt);
i) „z wynikiem" - (10 pkt);
j) {ocena końcowa za studia} - (12 pkt);
k) „i uzyskania w dniu" - (10 pkt.);
l) {dzień.miesiąc.rok} - (12 pkt);
m) „tytułu zawodowego" - (10 pkt.);



n) {nazwa tytułu zawodowego} - (12 pkt.);
6) w dole strony pieczęć urzędowa uczelni oraz pieczęć imienna i podpis rektora lub

w zastępstwie prorektora ds. kształcenia - druk tekstu w kolorze czarnym:
a) „Rektor"-(10 pkt.);
b) „Prorektor ds. kształcenia" - (10 pkt);
a) {miejscowość i data wydania dyplomu} - (12 pkt.);
b) „miejscowość i data wydania dyplomu" - (7 pkt.);

7) w lewym dolnym rogu, na wysokości pieczęci urzędowej znak graficzny dla kwalifikacji pełnej
na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

8) Podczas wypełniania dyplomu kropki oznaczające wiersze mogą być zastąpione wpisanym
tekstem.

9) W odpisach napis (ODPIS) w kolorze czarnym umieszczony w prawym górnym rogu,
w odpisie do akt napis (ODPIS DO AKT) w kolorze czarnym umieszczony w prawym górnym
rogu.



Załącznik nr 2

Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

w Gdyni

DYPLOM
UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



Krój pisma w catym dokumencie - Myriad Pro

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

w Gdyni

DYPLOM
UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Opis techniczny dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia

1. Format dyplomu A4 (210 mm x 297 mm);
2. Papier zabezpieczony o gramaturze 120 g/m2, bez wybielaczy optycznych posiadający:

1) bieżący wielotonowy znak wodny,
2) zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów,
3) włókna zabezpieczające papierowe, dwukolorowe żółto-niebieskie aktywne tylko w świetle UV,
4) włókna zabezpieczające, bordowe i granatowe, widoczne tylko w świetle dziennym,



5) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym w kolorze żółtym i aktywne w świetle
DV w kolorze żółtym,

6) włókna niewidoczne w świetle dziennym, aktywne w świetle UV w kolorze niebieskim.
Włókna zabezpieczające, są rozmieszczone losowo na całej powierzchni papieru w ilości
minimum 10 sztuk każdego rodzaju włókna na 1dm2 .

3. Krój pisma wszystkich tekstów w dokumencie - Myriad Pro;
4. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia zawiera następujące niezbędne elementy:

1) na górze dyplomu wypośrodkowane godło Akademii Marynarki Wojennej składającego się z:
- stylizowanego wieńca laurowego w kolorze głębokiej złocistej żółci (o charakterystyce
CMYK: C-0, M-22, Y-95, K-0), określonym w katalogu Pantone Process Coated jako
PANTONE810C(100%);
- masztu z rozwiniętymi na rejach żaglami w kolorze jasnego błękitu (o charakterystyce
CMYK: C-23, M-2, Y-0, K-0), określonym w katalogu Pantone Process Coated jako
PANTONE 2915 C (31%);
- widzianego od przodu kadłuba dziobu żaglowca w kolorze stalowoszarym (o charakterystyce
CMYK: C-22, M-17, Y-17, K-3), określonym w katalogu Pantone Process Coated jako
PANTONE PROCESS BLACK C (25%); na kadłubie znajduje się biały napis AMW- skrót
nazwy „Akademia Marynarki Wojennej";
- skalowalny kontur, którym są obwiedzione wszystkie elementy w kolorze czarnym

(o charakterystyce CMYK: C-100, M-100, Y-100, K-100), określonym w katalogu Pantone
Process Coated jako PANTONE PROCESS BLACK C (100%),
otoczone liną żeglarską i wypełnione kolorem zamkniętą w elipsę;

2) nagłówek dyplomu:
a) w kolorze niebieskim:

- „AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ" - (15 pkt. wersaliki);
- „im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni" - (15 pkt.);
- „DYPLOM" - (50 pkt. wersaliki);
- „UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA" - (18 pkt. wersaliki);
- „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" - (12 pkt. wersaliki);

3) fotografia posiadacza dyplomu (45mm x 65mm) pieczętowana pieczęcią urzędową uczelni do
tłoczenia w papierze;

4) informacje dotyczące posiadacza dyplomu - druk tekstu w kolorze czarnym:
a) {imię/imiona i nazwisko}-(12 pkt.);
b) „imię/imiona i nazwisko" - (7 pkt);
c) {data urodzenia}-(12 pkt.);
d) „data urodzenia" - (7 pkt);
e) {miejsce urodzenia} - (12 pkt.);
f) „miejsce urodzenia" - (7 pkt);
g) {dzień miesiąc rok} - (12 pkt);
h) „miejsce urodzenia" - (7 pkt);
i) „podpis posiadacza dyplomu" - (7 pkt);
j) {numer dyplomu} - (12 pkt);
k) „numer dyplomu" - (7 pkt);

5) informacje dotyczące charakterystyki studiów oraz uzyskanych kwalifikacji - druk tekstu
w kolorze czarnym:
a) „w dyscyplinie i profilu kształcenia" - (10 pkt);
b) {obszar i profil kształcenia} - (2 wiersze, 12 pkt.);
c) „na kierunku" - (10 pkt.);
d) {nazwa kierunku} - (12 pkt.);
e) „w specjalności" - (10 pkt);
f) {nazwa specjalności} - (2 wiersze, 12 pkt.);
g) „w formie"-(10 pkt);
h) {forma studiów} - (12 pkt);
i) „z wynikiem"-(10 pkt);
j) {ocena końcowa za studia} - (12 pkt);
K) „i uzyskania w dniu" - (10 pkt.);
l) {dzień.miesiąc.rok} - (12 pkt.);
m) „tytułu zawodowego" - (10 pkt);
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n) {nazwa tytułu zawodowego} - (12 pkt.);
6) w dole strony pieczęć urzędowa uczelni oraz pieczęć imienna i podpis rektora lub

w zastępstwie prorektora ds. kształcenia - druk tekstu w kolorze czarnym:
c) „Rektor"-(10 pkt);
d) „Prorektor ds. kształcenia" - (10 pkt);
e) „pieczęć imienna i podpis"- (7 pkt.);
f) {miejscowość i data wydania dyplomu} - (12 pkt.);
g) „miejscowość i data wydania dyplomu" - (7 pkt.);

7) w lewym dolnym rogu na wysokości pieczęci urzędowej znak graficzny dla kwalifikacji pełnej
na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

8) Podczas wypełniania dyplomu kropki oznaczające wiersze mogą być zastąpione wpisanym
tekstem.

9) W odpisach napis (ODPIS) w kolorze czarnym umieszczony w prawym górnym rogu, w odpisie
do akt napis (ODPIS DO AKT) w kolorze czarnym umieszczony w prawym górnym rogu.



Załącznik nr 3
Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

WYDANE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

w Gdyni

ŚWIADECTWO

UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Pan (i)

urodzony(a) w dniu roku w

ukończył (a) w roku semestralne studia podyplomowe
(liczba semestrów)

w zakresie

z wynikiem

REKTOR

(pieczęć imienna i podpis)

Gdynia dnia r.



Lp. Nazwa przedmiotu
Liczba godzin

zajęć
teoretycznych

Liczba godzin
zajęć

praktycznych

Liczba
punktów

ECTS

Razem:
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Opis techniczny świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:
1) format - B5 (176 x 250 mm);
2) karton biały, powlekany, o gramaturze nie niższej niż 250 g/m2;
3) papier pokryty giloszem według wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze granatowym, grubości

linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5°;
4) druk dwustronny w kolorze czarnym;
5) opis godła: godło jest koloru czarnego o wymiarach 25x20 mm i składa się z konturów

następujących elementów: 1) orła Marynarki Wojennej; 2) stylizowanego wieńca laurowego;
3) masztu z rozwiniętymi na rejach żaglami; 4) kadłuba dziobu żaglowca widzianego
od przodu z inicjałem Akademii Marynarki Wojennej (AMW);

6) szczyt godła AMW na okładce na wysokości 25 mm od górnej krawędzi;
7) godło AMW oraz napisy nad godłem i pod godłem umieszczone centralnie w pionowej osi

strony, cały tekst powinien być rozmieszczony symetrycznie względem pionowej osi strony;
8) napisy:

a) na wysokości 15 mm od dolnej krawędzi godła „WYDANE W RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ" — czcionka Palatino Linotype CE 12 pkt, wersaliki;

b) „AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ" — czcionka Palatino Linotype CE 14 pkt,
wersaliki pogrubione, „im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni" — czcionka pogrubiona
Palatino Linotype CE 14 pkt;

c) „ŚWIADECTWO" — w odległości 45 mm od nasady godła AMW, wersaliki, czcionka
Palatino Linotype CE 18 pkt; „UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH" wersaliki,
czcionka Palatino Linotype CE 14 pkt;

d) inne napisy w formie, „Pan(i)", „urodzony", „ukończył w roku", „....semestralne studia
podyplomowe'" „w zakresie", „z wynikiem", „kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej"; „Rektor" oraz „ Gdynia dnia .... r." - czcionka Palatino Linotype CE 12 pkt;

e) objaśnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Palatino Linotype CE 7 pkt;
f) Odpis;
g) Egz. do akt.
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