
 

Opis: 

1. Format dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego 

do akt – po obcięciu A4 poziom (210x297 mm). 

2. Kolorystyka szaro-zielona, w tle numery PANTONE 424 i 555. 

3. Druk jednostronny. 

4. Ramka giloszowa zgodna z kolorystyką PANTONE 342 i 424. 

5. Tło giloszowe z wykonanym w giloszu orłem w koronie. 

6. Papier zabezpieczony, gramatura 120 g/m2 posiadający: 

1) znak wodny bieżący;  

2) zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające zmianę naniesionych zapisów przy pomocy 

związków chemicznych; 

3) 2 rodzaje włókien zabezpieczających widocznych tylko w świetle dziennym; 

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

na żółto; 

5) włókna niewidoczne w świetle dziennym, ale aktywne w świetle UV; 

6) włókna papierowe dwukolorowe aktywne tylko w świetle UV; 

7) włókna zabezpieczone, rozmieszczone losowo na całej powierzchni papieru w ilości minimum 10 

sztuk na 1 dm2 każdego rodzaju włókna; 

8) mikrodruk – „POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA”; 

9) wzór UV – godło uczelni, rozeta z giloszy, mikrodruki z nazwą uczelni. 

7. Druk godła uczelni w kolorze PANTONE 342. 

8. W odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonego do akt Uczelni pod nazwą dyplomu 

umieszcza się odpowiednio napis „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)” (Arial 12 

pkt); kolor czarny. 
9. Fotografia na dyplomie, odpisie do dyplomu oraz odpisie przeznaczonego do akt Uczelni opatrzona w 

prawym dolnym rogu pieczęcią urzędową uczelni do tłoczenia w papierze. 
10. Kroje pisma i ich rozmiary:  

 „POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA” (Helvetica Regular 17 pkt); kolor PANTONE 342; 

 „DYPLOM” (Trajan 44 pkt); kolor PANTONE 342; 

 „UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO/DRUGIEGO STOPNIA” (Helvetica Regular 15 

pkt); kolor PANTONE 342; 

 „imię/imiona”, „nazwisko”, „data urodzenia”,  „miejsce urodzenia”, „nr dyplomu” (Arial 6 pkt);  

kolor czarny; 

 „ukończył(a) studia na kierunku”; „w dyscyplinie”, „o profilu”, „w formie”, „z wynikiem”, 

„i uzyskała(a) w dniu”, „tytuł zawodowy”  (Arial 8 pkt); kolor czarny; 

 „siedziba uczelni”, „pieczęć i podpis rektora uczelni albo osoby upoważnionej”, „miejscowość 

i data wydania dyplomu”, „pieczęć urzędowa uczelni” (Arial 6 pkt); kolor czarny; 

 „Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej” (Helvetica Regular 10 pkt); kolor PANTONE 342. 

11. W ramce wyznaczonej w prawym górnym rogu umieszcza się znak graficzny informujący 

o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 


