Zarz4dzenie N t 020.33 / 2021 r.
z dr'ra 17.10.202k.
Dyrektora Instytutu Uprawl' Nawoienia i Gleboznaq,'stw'a
Paistwowego Instytutu Badawczego w Pulawach

w spnwie wzoru dyplomu doktorskiego i habilitaryinego otaz Swiadectwa ukoriczenia
studi6w podyplomowych wydawanych w Instytucie Uptawy Nawoienia i Gleboznawstwa Paristwowym InstPucie Badawczym
Na podstawie art. 24 ust. I pkt 6 ustaw-u- z dnia 30.04.2010 r-, o instytutach badaw-czych (t.i.
Dz.Ll. z 2020 r. poz. 1383), oraz Rozporz4dzenia N{inistra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia
21.09.2018 r. w sprawie dlplomow doktorskich, dyplom6w habrlitacyinych i legrtymacii doktotanta
(Dz.U. z 2018 t., poz. 1831 z potn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowei
zarz4dzam co nastgpuje:

sl
Zatwierdzzm wzory:

1)

2)
3)

dyplomu doktorskiego, w tym wz6r odpisu, odpisu przeznaczonego do akt oraz
duplilian: dyplomu, kt6te stanowi4 zal4cznik nt 1;
dyplomu habiJrtacyinego, w rym wz6r odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w
jgzyku angielskrm oraz duplikaru dyplomu, kt6re stanowi4 zai4cznik nr 2;
5wradectwa ukoiczenia studiow podyplomowy'ch w tym wz6r odpisu, odpisu
ptzeznaczoncgo do akt, odpisu w iqzyku angiclskim oraz duplikafu dlplomu, kt6re
stanowi4 zal4cznik nr 3.

s2

1.

2.

Do dlplom6w i 6wiadccnv stosuje sig zabezpieczenia w papierze w Postaci:
1) dwutonowego bie24cego znaku wodnego wykotzystywanego n^ lzecz IUN(]-PIB
wyl4cznie przez wykonawcq uslugi drukowania;
2) zabezpreczen:a chemicznego przed pr6bami usuwania lub zrnian4 zapis6w w
dokumencie tj. odporno56 papieru na dzialanie rozpuszczalnik6w (grupy kwasow,
zasad) i zabezpieczerua przed pr6bamr w1'wabienia nadrukowanych znakorv (napis6w);
-3) wlokicn ztbcz.pieczaj4cych w papierze:
a) ruewidocznych w swiede dziennvm i aktvwn,vch w promieniowaruu UV,
b) rvidocznvch .'r' 6wie de dziennym i nieaktywnl'ch w promieniach U\',
c) widocznych w- (w-iede dziennymr i akryrvnvch w promieniach LTV.
\Vzorl d1'plomriw, o kt6rych mowa w mniejszej zan4dzenirt, stosuie sip do dokumcnt6w
wydawanl'ch od dnia 18.10.2021r.

1

.

2

.

3

.

s3
Odpis dypbmu lub (wiadecnva wydaie sig na proSbg osoby zainteresowanei Za w1'darue
odpisu dyplomu lub (rviadectwa pobiera siE oPlatg w wysoko5ci ustalonej na moc)'
odrgbn,vch przepis6w, za6 w przypadku ich braku oplata wynosi 100 zl.
()dpisy dyplom6w i 6r',-iadectw wy'danych przed dniem 18.1'0.2021t. w1'daje siq w
dowchczasowej formie gnfi cznej.
Za wszelkie kwestie techniczte zwi4zane z procesem zamawrtnja i dnrku dlplom6w oraz
(wiadcctw odpowiada Kierou'nih DU\)( lub osoba przez niego u1'znaczona

t.

Dokumentacig zwia3ana z wyilawaniem dyplom6w dokotskich i habiliacyinych prowadzi
Sekret"'i"t Naukowy, a w przypadku 6wiadectvia ukodczenia studi6w podyplomowych kierownicy sudi6w podyplomowych.

s4
7. Ztrz1dzenie wchodziw irycin z doiem podpiso"iq.
2. Tnsq moc wzoty dyplomu doktotskiego i habiliacyinego onz 6wiadectva ukoriczenia
studi6w podyplomowych ustalone w odrgbnych zanqdzentch.

Otrrymui6
1. Kietownicy studi6w podyplornowych i dokonnckich;
2. Kiercv'nik DUW onz SN;

3. a/*
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