
 

 

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Rektora Nr 207/2020  

z dnia 2 listopada 2020 roku 
 

 
  

skala 70% 



 

 

Opis: 

1. Format A4 (210 x 297 mm), druk jednostronny. 
2. Papier o gramaturze min. 120 g/m2, barwiony w masie. 
3. Poddruk − stanowi zmultiplikowany motyw wieńca laurowego, barwa poddruku 

jasnobeżowa (PANTONE 454). 
4. Bordiura. 
5. Godła Uniwersytetu Rolniczego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z nazwami 

Uczelni (zgodnie z identyfikacją wizualną) − wmontowane w górnej części dyplomu  
w układzie symetrycznym. 

6. Herb tradycyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego − wmontowany centralnie w bordiurę  
w jej dolnej części, wzorowany na herbie zamieszczonym w Statucie UJ, pod nim data 
założenia Uniwersytetu - 1364 (krój pisma: Garamond Premier Pro Semibold 10 pkt). 

7. Układ typograficzny – centralny (za wyjątkiem godła i nazwy Uniwersytetu 
Rolniczego oraz godła i nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego, znaku graficznego 
poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, numeru dyplomu, miejsca i daty wydania 
dyplomu  oraz miejsca na podpis i pieczątkę imienną Rektora Uniwersytetu 
Rolniczego i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – układ symetryczny). 

8. Główny tekst wyśrodkowany w pionie pomiędzy dolną krawędzią tekstu „WYDANY  
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” a linią wskazującą wysokość 201 mm 
(umowna górna krawędź przestrzeni przeznaczonej na pieczęć urzędową). 

9. Barwa nadruku − wszystkie elementy graficzne wraz z typografią drukowane kolorem 
granatowym (PANTONE 281) (nie dotyczy znaku graficznego poziomu Polskiej 
Ramy Kwalifikacji drukowanego w kolorze czarnym). 

10. Dane drukowane z systemu USOS w kolorze granatowym, zbliżonym do PANTONE 
281. 

11. Pieczęć urzędowa UR o średnicy 36 mm. 
12. Podpisy i pieczątki imienne Rektora Uniwersytetu Rolniczego oraz Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
13. W odpisie dyplomu oraz odpisie przeznaczonym do akt Uczelni pod nazwą 

dyplomu/dyplomu z wyróżnieniem umieszcza się odpowiednio napis „(ODPIS)”, 
„(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)” lub (DUPLIKAT) (Garamond Premier Pro  
11 pkt). 

14. W odpisie dyplomu w tłumaczeniu na język obcy pod nazwami uczelni umieszcza się 
w jednej linii tłumaczone na dany język nazwy uczelni, wyśrodkowane względem 
godła każdej z uczelni (Garamond Premier Pro 9/10 pkt). 

15. Określenia występujące we wzorze dyplomu: „Pan(i)”, „urodzony(a)”, „ukończył(a)”, 
„otrzymał(a)” drukowane są w formie odmienionej, tj. Pan lub Pani, urodzony lub 
urodzona, ukończył lub ukończyła, otrzymał lub otrzymała. 

16. Dyplom z wyróżnieniem: zwrot „Z WYRÓŻNIENIEM” (Trajan Bold 9/17 pkt); 
wpisywany pod nazwą dyplomu pomiędzy dwoma poziomymi liniami grubości 0.75 
pkt, dłuższymi od tego zwrotu o szerokość litery „X” z każdej strony.  

17. W ramce wyznaczonej w lewym dolnym rogu umieszcza się znak graficzny 
informujący o siódmym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

18. Zwroty „Nr dyplomu {numer}” oraz „Kraków, dnia {dzień-miesiąc-rok} roku” 
wyśrodkowane względem końców prawej, dolnej krawędzi bordiury, zgodnie  
z wymiarowaniem. 

19. Kroje pisma i ich rozmiary: 
 



 

 

− „UNIWERSYTET ROLNICZY” (Garamond Book 12/14.4 pkt); im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie (Garamond Light 10 pkt); 
−  „UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE” (Trajan Bold 9.6/14.4 pkt);  
− {nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie} (Garamond Premier Pro 
13 pkt); 
− „DYPLOM” (Trajan Bold 38 pkt); 
− „UKOŃCZENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH” (Trajan Bold 
9/17 pkt); 
− „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” (Trajan Bold 9/17 pkt); 
− „Pan(i) {Imię/Imiona i Nazwisko}” (Garamond Premier Pro Semibold 18 pkt); 
− „urodzony(a) dnia {dzień-miesiąc-rok} roku w {miejsce urodzenia}, ukończył(a) 
studia {forma studiów}, „na kierunku”, „o profilu”, „w dyscyplinie”, „z wynikiem”,  
„i otrzymał(a) w dniu {dzień-miesiąc-rok} roku”, „tytuł zawodowy” (Garamond 
Premier Pro 13/19 pkt);  
− „Nr dyplomu {numer}”, „Kraków, dnia {dzień-miesiąc-rok} roku” (Garamond 
Premier Pro 11/21 pkt); 
− {nazwa kierunku}, {nazwa profilu}, {nazwa dyscypliny}, {wynik}, {nazwa tytułu} 
(Garamond Premier Pro Semibold 13 pkt); 
− „pieczęć urzędowa UR” (Garamond Premier Pro 7 pkt); 
− miejsce na podpis i pieczątkę imienną Rektora Uniwersytetu Rolniczego (po lewej 
stronie) i miejsce na podpis i pieczątkę imienną Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(po prawej stronie) (linia grubości 0.5 pkt i długości 43 mm); 
− „Rektor” (Garamond Premier Pro Semibold 11 pkt); 
− „Uniwersytetu Rolniczego”, „Uniwersytetu Jagiellońskiego (Garamond Premier Pro 
Semibold 8 pkt). 

20. Dopuszcza się 2 mm przesunięcie nadrukowywanego tekstu głównego oraz 1 mm 
przesunięcie nadruku bordiury względem wymiarowania wzoru. 

21. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od wymiarowania wzorów 
oraz zastosowanych krojów pisma i ich rozmiarów, w szczególności: 
− na odpisie dyplomu w języku obcym – gdy konieczne jest przeniesienie do 
następnej linii przetłumaczonego tekstu ze względu na poprawność gramatyczną lub w 
związku ze zbyt długim, niemieszczącym się w jednej linii tłumaczeniem tekstu; 
− w przypadku konieczności pomniejszenia rozmiaru czcionki lub przeniesienia treści 
do kolejnego, dodatkowego wersu (np. ze względu na zbyt długie, niemieszczące się  
w jednej linii dane osobowe absolwenta); 
− w przypadku wydruku dyplomów ukończenia studiów wspólnych, na których 
umieszcza się nie więcej niż 5 nazw podmiotów będących stronami umowy, w których 
odbywało się kształcenie, w celu uniknięcia zbyt dużej wolnej przestrzeni między 
nazwami tych podmiotów a słowem „Dyplom” (dotyczy pierwszej strony dyplomu). 
 

 
 

 

  



 

 

  

 
 
 

 


