
UCHWAŁA NR 11/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów, świadectwa ukończenia
studiów podyplomowych, suplementu do dyplomu oraz indeksów

Na podstawie art. 167 ust. 1a ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jednolity DzU z 2012 r, póz. 572 z późn. zm.) oraz zapisów:

- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie
tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz
niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów
podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (DzU z 2011 r. nr 196, póz. 1167);

- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września 2011 r. w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów (DzU z 2011 r. nr 201, póz. 1188)

uchwala się, co następuje:

§1
Senat Akademii Marynarki Wojennej zatwierdza wzór:

a) dyplomu ukończenia studiów wyższych prowadzonych przez Akademię Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

b) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wraz z opisem niezbędnych
elementów, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

c) suplementu do dyplomu, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

d) indeksu wraz z opisem niezbędnych elementów, stanowiący załącznik nr 4 do
uchwały;

e) indeksu doktoranta wraz z opisem, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

§2

1. Przepisy uchwały mają zastosowanie w odniesieniu do absolwentów studiów rozpoczętych
od roku akademickiego 2012/2013.

2. Absolwentom studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2012/2013 wydawane są
dyplomy ukończenia studiów według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach,
nie później jednak niż do dnia 1 stycznia 2014 r.

§3

Wzór indeksu doktoranta obowiązuje od 1 października 2014 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU
§./ 3 J

kontradmirał drfnz. Czesław DYRCZ



Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu AMW
Nr 11/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

strona 6, okładka
Wzór dyplomu ukończenia studiów

strona ł, okładka

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW



strona 2, lewa strona 3, prawa

(Akademia Marynarki Wojenjtyj
" ! ( im. Bohaterów Westerplatte



strona 4, lewa strona 5, prawa wewnętrzna (wyklejka)



1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni — po
złożeniu A6 (105 x 148 mm);

2) strony wewnętrzne dyplomu (2—5), odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt
uczelni wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym białym, o gramaturze nie
niższej niż 120 g/m2; pokryte giloszem - siatka w kolorze granatowym (CMYK - C: 100%),
o grubości linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5°;

3) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni pod nazwą DYPLOM
UKOŃCZENIA STUDIÓW umieszcza się, odpowiednio, napis: „(ODPIS)" lub „(ODPIS
PRZEZNACZONY DO AKT)";

4) druk tekstu stron wewnętrznych dyplomu (2—5) w kolorze czarnym;
5} druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni, oraz godła

AMW w kolorze czarnym;
6) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni

opieczętowana pieczęcią do tłoczenia w papierze;
7) okładka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skórę naturalną,

wtórną, mieloną ekologicznie, w kolorze granatowym;
8) godło 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);

9) napisy:
a) napisy na okładce oraz godło państwowe tłoczone złotą folią; szczyt godła na okładce na

wysokości 50 mm od górnej krawędzi dyplomu; godło AMW na okładce o wymiarach:
25x23 mm; napisy na okładce: „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" 10 mm od
górnej krawędzi dyplomu - czcionka Times New Roman CE 10 pkt., „DYPLOM UKOŃCZENIA
STUDIÓW" — w odległości 30 mm od nasady godła AMW, wersaliki, czcionka Times New
Roman CE 14 pkt;

b) strona 2 wewnętrzna:
- wzdłuż lewej, pionowej krawędzi pas koloru granatowego {CMYK - C:98%, M:83%, Y:7%,
K:0%) o szerokości 25 mm, na nim godło Akademii Marynarki Wojennej o wym. 23x18 mm
(w lewym górnym rogu), w odległości 7 mm od górnej krawędzi;
- napisy: „AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ" - 5 mm od górnej krawędzi dyplomu oraz
„im. Bohaterów Westerplatte" - czcionka Times New Roman CE 14 pkt. wersaliki pogrubione;
„Wydział ...: czcionka Times New Roman CE 10 pkt pogrubiony; napisy „Nr dyplomu" oraz
„Gdynia, ...."- czcionka Times New Roman CE 10 pkt;

c) strona 3 wewnętrzna — napis „DYPLOM" czcionka Times New Roman CE 22 pkt. wersaliki
pogrubione, 5 mm od górnej krawędzi dyplomu; napis „UKOŃCZENIA STUDIÓW
STOPNIA" - czcionka Times New Roman CE 10 pkt wersaliki pogrubione;
- napisy: ,,uzyskał(a) - czcionka Times New Roman CE 10 pkt pogrubiona; „Pan(i)n;
„kwalifikacje"; „w formie", „w obszarze nauk", „o profilu kształcenia" „na kierunku",
„w specjalności", „z wynikiem", „tytuł zawodowy", „w dniu", „Kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej", „Rektor" — czcionka Times New Roman CE 9 pkt;
- znak wodny AMW (CMYK - C:27%, M:4%, Y:7%, K:0%) o wym. 62 x 50 mm;

d) strona 4: wzdłuż lewej, pionowej krawędzi pas koloru granatowego (CMYK - C:98%, M:83%,
Y:7%, K:0%) o szerokości 25 mm, na nim godło Akademii Marynarki Wojennej o wym. 23x18
mm (w lewym górnym rogu), w odległości 7 mm od górnej krawędzi;

e) strona 5 - napis „Miejsce na legalizację / apostilie" - czcionka Times New Roman CE 9 pkt,
kursywa; znak wodny AMW (CMYK - C:27%, M:4%, Y:7%, K:0%) o wym. 62 x 50 mm;

f) objaśnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Times New Roman CE 7 pkt;
10) ramka określająca miejsce na fotografię;
11) paginacja stron - czcionka Times New Roman CE, 10 pkt;
12) kartki szyte nitką z wyklejką, ściegiem szerokim.
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II. Wytyczne do wypełniania dyplomu:

Wprowadzane dane powinny być zgodne z programem kształcenia i dokumentacją przebiegu studiów
absolwenta, np.:
1) nr dyplomu: należy podać numer dyplomu z Księgi Dyplomów Akademii Marynarki Wojennej',
2) data wydania dokumentu, np. 12 marca 2013 roku;
3) data i miejsce urodzenia: w formacie 1 października 1990 roku w Gdańsku;
4) DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW STOPNIA: należy wpisać PIERWSZEGO lub

DRUGIEGO;
5) kwalifikacje np. studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia;
6} w formie: należy podać stacjonarnej lub niestacjonarnej;
7) w obszarze nauk: np. technicznych; humanistycznych; społecznych - nazwy obszarów

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy,
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych;

8) o profilu kształcenia: np. ogólnoakademickim lub praktycznym;
9) na kierunku: np. pedagogika;
10) w specjalności: należy podać specjalność lub specjalności, np. wychowanie obronne i praca

socjalna;
11} z wynikiem: należy podać wynik studiów - zgodnie z Regulaminem Studiów Akademii Marynarki

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte;
12) tytuł zawodowy: należy podać tytuł zawodowy zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa

w § 1 ust. 2 uchwały - inżynier; licencjat; magister; magister inżynier;
13) w dniu: należy podać datę np. 5 marca 2013 roku.



Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu AMW
Nr 11/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

WYDANE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni)

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

Kierownik podstawowej Rektor
jednostki organizacyjnej

(pieczęć podpis) (pieczęć podpis)

Gdynia,
(data wydania)



Lp. Nazwa przedmiotu
Liczba godzin

zajęć
teoretycznych

Liczba godzin
zajęć

praktycznych

Liczba
punktów

ECTS

Razem:



Opis:
1) format-65(176x250 mm);
2) karton biały, powlekany, o gramaturze nie niższej niż 250 g/m2;
3) papier pokryty giloszem - siatka w kolorze granatowym (CMYK-C: 100%), o 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 Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki,

b) „AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ" — czcionka Times New Roman CE 14 pkt,
wersaliki pogrubione, „im. Bohaterów Westerplatte" — czcionka pogrubiona Times New
Roman CE 14 pkt,

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

d) inne napisy w formie, „Pan(t)", „urodzony", „ukończył w roku", „....semestralne studia
podyplomowe"' „w zakresie", „z wynikiem", „kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej", „Rektor" oraz „dnia .... r." — czcionka Times New Roman CE 12 pkt,

e) objaśnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Times New Roman CE 7 pkt.
f) Odpis
g) Egz. do akt



Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu AMW
Nr 11/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

Wzór suplementu do dyplomu

A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J
im. B o h a t e r ó w W e s t e r p l a t t e

w G d y n i
Niniejszy suplement do dyplomu oparty jesl na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on
dostarczyć obiektywnych i pełnych informacji dla lepszego zrozumienia oraz sprawiedliwego uznawania kwalifikacji akademickich
i zawodowych w kraju i za granicą. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, kontekstu, treści i statusu studiów odbytych i pomyślnie
ukończonych przez osobę wymienioną w oryginalnym dyplomie. Opis ten nie powinien zawierać żadnych sądów wartościujących, stwierdzeń
o równoważności lub sugestii dotyczących uznania. Powinien dostarczać informacji odnośnie do wszystkich ośmiu sekcji. Tam, gdzie informacja
nie została podana, należy wyjaśnić przyczyny jej braku.

SUPLEMENT DO DYPLOMU
ważny z dyplomem nr .,

(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)

1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU
1.1 Nazwisko:
1.2 Imię (imiona):
1.3 Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):
1.4 Numer identyfikacyjny lub kod studenta, lub numer albumu:

2. INFORMACJE O DYPLOMIE
2.1 Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy)1:
2.2 Kierunek studiów i specjalność/specjalności oraz profil kształcenia:
2.3 Nazwa i status uczelni wydającej dyplom: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

w Gdyni. Akademia Marynarki Wojennej jest akademicką uczelnią publiczną nadzorowaną przez
Ministra Obrony Narodowej, mającą osobowość prawną zgodnie z ustawą z dnia 27 lutego 2003 r.
o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dzil z 2003 nr 60 póz. 533
z późn. zm.) działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity DzU z 2012 r., póz. 572 z późn. zm.).

2.4 Nazwa(y) i status uczelni prowadzącej studia, (jeżeli jest inna niż wymieniona w pkt 2.3):
2.5 Język (języki) wykładowe / egzaminów:

3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA
3.1 Poziom posiadanego wykształcenia:
3.2 Czas trwania studiów według programu:
3.3 Warunki przyjęcia na studia: posiadanie świadectwa dojrzałości, wynik postępowania kwalifikacyjnego

4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH
4.1 Forma studiów:
4.2 Wymagania programowe:

a) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2011 r,
Nr 243, póz, 1445, z późn. zm.);

b) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179,
póz. 1065);

c) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych
Ram Kwalifikaqi dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r. Nr 253, póz. 1520);

d) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie
wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 253, póz. 1521);

e) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie
warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. z 2011 r. Nr 201, póz. 1187).

W przypadku tłumaczenia na język obcy treść pozostaje wpisana w oryginalnym brzmieniu
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4.3 Szczegóły dotyczące przebiegu studiów: składowe programu studiów oraz indywidualne osiągnięcia,
uzyskane oceny/punkty ECTS:
Rok akademicki:
F

Lp. Przedmiot
Liczba
godzin

Ocena
Zaliczenie Egzamin

ECTS

4.4 System ocen i - o ile to możliwe - sposób ich przyznawania:
Zasady oceniania zawiera § 20 „Regulaminu Studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte", tj.: egzaminy i zaliczenia oceniane są w następującej skali ocen - bardzo dobry - 5,0 (bdb);
dobry plus - 4,5 (db +); dobry - 4,0 (db); dostateczny plus - 3,5 (dst +); dostateczny - 3,0 (dst);
niedostateczny - 2,0 (ndst).
Zasady oceniania zawiera § 34 ust 1. i 2. „Regulaminu Studiów Akademii Marynarki Wojennej im.
Bohaterów Westerplatte":

I. Podstawą obliczenia oceny końcowej ze studiów jest:
a) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie studiów,
b) średnia arytmetyczna ocen z opinii oraz recenzji pracy dyplomowej,
c) ocena z egzaminu dyplomowego.
Ocenę końcową ze studiów stanowi suma:
a) 0,6 średniej ocen, o której mowa w ust. la,
b) 0,2 oceny pracy dyplomowej,
c) 0,2 oceny egzaminu dyplomowego.
W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się końcową ocenę studiów zgodnie z zasadą:

2.

3.

Uzyskana średnia

4,55 do 5,00

4,20 do 4,54

3,80 do 4,19

3,40 do 3,79

3,00 do 3,39

Uzyskana ocena, wynik na dyplomie

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

§35 ust. 1. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów, potwierdzający uzyskanie tytułu
zawodowego oraz dwa odpisy i suplement do dyplomu.

4.5 Wynik ukończenia studiów:
5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU
5.1 Dostęp do dalszych studiów:
5.2 Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to możliwe):

6. DODATKOWE INFORMACJE
6.1 Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach:
6.2 Dalsze źródła informacji:

a) strona internetowa wydziału:
b) strona WWW uczelni: www.amw.gdynia.pl
c) Statut Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
d) Regulamin Studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
e) Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: www.buwiwm.edu.pl

7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU
7.1 Data:
7.2 Podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:
7.3 Stanowisko osoby wymienionej w pkt. 7.2:
7.4 Pieczęć urzędowa uczelni:

m. p.
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INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

8.1. Kryterium dostępu do szkolnictwa wyższego
Łączny czas kształcenia do momentu ukończenia szkoły dającej możliwość przystąpienia do egzaminu
dojrzałości (egzaminu maturalnego) wynosi 12-15 lat. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego)
absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości upoważniające do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię.

8.2. System szkolnictwa wyższego
System szkolnictwa wyższego i podstawy jego funkcjonowania określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
0 szkolnictwie wyższym (tekst jednolity DzU z 2012 r., póz. 572 z późn. zm.). Przepisy tej ustawy stosuje się do
publicznych i niepublicznych szkół wyższych, a prowadzenie kształcenia odbywa się na tych samych zasadach
1 po spełnieniu tych samych warunków.
Uczelnie niezależnie od ich statusu dzielą się na uczelnie akademickie oraz uczelnie zawodowe.
Uczelnia akademicka to uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do
nadawania stopnia naukowego doktora.
Uczelnia zawodowa to uczelnia prowadząca studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia
magisterskie nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
Studia w uczelniach prowadzone są jako studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub studia jednolite
magisterskie oraz studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia).
Studia pierwszego stopnia mogą być prowadzone jako studia licencjackie, które trwają sześć lub siedem
semestrów, albo studia inżynierskie, które trwają siedem lub osiem semestrów. Studia drugiego stopnia trwają
trzy lub cztery semestry.
Jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów.
Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż cztery lata. W odrębnym trybie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DzU Nr
65, póz. 595, z późn. zm.), uzyskuje się stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki.
Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia staq'onarne albo jako studia
niestacjonarne.

8.3. Tytuły nadawane absolwentom szkół wyższych
licencjat, licencjat pielęgniarstwa, licencjat położnictwa, inżynier, inżynier pożarnictwa, inżynier architekt
oraz inżynier architekt krajobrazu - nadawane absolwentom studiów pierwszego stopnia,
magister oraz tytuły równorzędne: magister inżynier, magister inżynier architekt, magister inżynier
architekt krajobrazu, magister inżynier pożarnictwa, magister pielęgniarstwa, magister położnictwa,
magister sztuki - nadawane absolwentom studiów drugiego stopnia,
magister oraz tytuły równorzędne: lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, magister farmacji, magister
sztuki - nadawane absolwentom jednolitych studiów magisterskich.

8.4. Punkty zaliczeniowe
Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla semestru wynosi 30, natomiast dla roku studiów - 60.
Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180
punktów ECTS, studiów drugiego stopnia - co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich -
co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów
sześcioletnich.

8.5. Stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki, tytuł naukowy, tytuł w zakresie sztuki
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DzU Nr 65, póz. 595, z późn. zm.), są nadawane stopnie naukowe, stopnie
w zakresie sztuki oraz tytuł naukowy profesora.
Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej
dyscypliny naukowej. Stopniami w zakresie sztuki są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny
sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej. Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadają jednostki
organizacyjne uczelni i Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami.
Tytułem naukowym jest tytuł profesora określonej dziedziny nauki, tytułem w zakresie sztuki jest tytuł profesora
określonej dziedziny sztuki. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
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Opis:
1) format po obcięciu A4 (210 x 297 mm);
2) papier offsetowy biały, gramatura 80 g/m2;
3) papier pokryty giloszem - siatka w kolorze granatowym (CMYK - C:100%), o grubości linii

0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5°;
4) druk dwustronny w kolorze czarnym;
5) odpis suplementu przeznaczony do akt uczelni wykonany według wzoru określonego dla

suplementu; pod nazwą "SUPLEMENT DO DYPLOMU" umieszcza się napis: "{ODPIS
PRZEZNACZONY DO AKT)";

6) suplement oraz odpis suplementu przeznaczony do akt w lewym górnym rogu, na widocznej
we wzorze linii, zszyty i opieczętowany pieczęcią urzędową uczelni;

7) tekst: czcionka Times New Roman CE 11 pkt, napis "SUPLEMENT DO DYPLOMU" - wersaliki
14 pkt, w punkcie VIII - czcionka Times New Roman CE 10 pkt, oznaczenie stron - czcionka
Times New Roman CE 8 pkt;

8) okładka suplementu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w okleinę introkat,
w kolorze granatowym, wyklejka - papier celulozowy, biały, jednostronnie powlekany,
o gramaturze 120 g/m2, na wewnętrznej prawej stronie - cztery narożniki otwarte, paskowe,
szerokość paska 6 mm;

9) na okładce napis: "SUPLEMENT DO DYPLOMU" tłoczony złotą folią, wersaliki, czcionka
Times New Roman CE 30 pkt, na wysokości 77 mm od górnej krawędzi, umieszczony
centralnie w pionowej osi strony;

10) podczas wypełniania suplementu kropki oznaczające wiersze mogą być zastąpione wpisanym
tekstem.
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Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu AMW
Nr 11/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

Wzór indeksu studenta

okładka, l strona

INDEKS
(imię/imiona i nazwisko)

Nr albumu

okładka, 2 strona (wklejka)

(fotografia
3 5 x 4 5 mm)

pieczęć
urzędowa

(podpis właściciela indeksu)
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Opis:
1) format indeksu A6 (105 mm x 148 mm);
2) oprawa - tektura o gramaturze 630 g/m2, szyta nićmi;
3} oklejka - papier offsetowy o gramaturze 80 g/m2, zadrukowany kolorem zielonym

nr Pantone 355 U;
4) grzbiet introkal w kolorze czarnym;
5) wyklejka - papier offsetowy o gramaturze 80 g/m2;
6) strony od 1 do 93 - papier offsetowy o gramaturze 80 g/m2
7) druk dwustronny w kolorze czarnym:

a) godło uczelni w kolorze czarnym o wymiarach 14,5 mm x 16,2 mm,
b) "INDEKS" - czcionka Arial CE pogrubiony, 40 pkt,
c) "Nr albumu" - czcionka Times New Roman CE, 10 pkt,
d) "pieczęć urzędowa" - czcionka Times New Roman CE, 6 pkt,
e) strona 1 - "INDEKS" - czcionka Times New Roman CE, 11,5 pkt,
f) objaśnienia (tekst w nawiasach) - czcionka Times New Roman CE, 7 pkt,
g) strony: 1, 4 do 93 - tekst i wypełnienie tabel - czcionka Times New Roman CE, 9 pkt,

treść zgodna z załącznikiem 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (póz. 1188),

h) "ŚLUBOWANIE" - czcionka Times New Roman CE, 14 pkt.
Tekst ślubowania studentów „Wstępując do społeczności Akademii Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ślubuję uroczyście, z pełnym poczuciem
odpowiedzialności, wolę sprostania obowiązkom studenta, prawość postępowania,
dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy.
Przyrzekam: wytrwale dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, dbać
o honor studenta i dobre imię Akademii, postępować zgodnie z regulaminem studiów,
darzyć szacunkiem przełożonych, nauczycieli, pracowników uczelni oraz wszystkich
członków tej społeczności."

i) paginacja stron - czcionka Times New Roman CE, 10 pkt,
8) fotografia w indeksie opieczętowana pieczęcią do tłoczenia w papierze.
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Załącznik nr 5 do Uchwały Senatu AMW
Nr 11/2013 z dnia 21 marca 2013r.

Wzór indeksu doktoranta

l strona, okładka

INDEKS
DOKTORANTA



strona 2, lewa strona 3, prawa

Nr albumu

Fotografia
45 x 65 mm

(podpis właściciela indeksu)

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

(podstawowa jednostka organizacyjna)

INDEKS DOKTORANTA

(imię i nazwisko)

ur. dnia r. imię ojca

uzyskał(a) dyplom nadania stopnia naukowego doktora dnia

temat pracy doktorskiej:

(nazwa uczelni)

Kierownik podstawowej
jednostki organizacyjnej

(pieczątka imienna i podpis)

Rektor

(pieczątka imienna i podpis)
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Opis:

1) format indeksu doktoranta — po złożeniu A5 (210 x 148 mm);
2) okładka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skórę naturalną,

wtórną, mieloną ekologicznie, w kolorze granatowym;
3) fotografia opieczętowana pieczęcią do tłoczenia w papierze;
4) godło AMW oraz napisy nad godłem umieszczone centralnie w pionowej osi strony, cały tekst

oraz ramka określająca miejsce na fotografię rozmieszczone symetrycznie względem
pionowej osi strony;

5) strony wewnętrzne indeksu (1-36) wykonane na papierze celulozowym powlekanym,
matowym białym, o gramaturze nie niższej niż 120 g/m2;

6) druk tekstu stron wewnętrznych indeksu (2—36) w kolorze czarnym; układ edycyjny
i zawartość stron 2 - 36 regulują odrębne przepisy wewnętrzne;

7) godło AMW 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);

8) napisy:
a) napis na okładce oraz godło AMW - suchy druk:

- godło AMW na okładce o wymiarach: 25x20 mm, szczyt godła na wysokości 40 mm od
górnej krawędzi dyplomu;;
- napis „INDEKS DOKTORANTA" — w odległości 25 mm od nasady godła AMW,
wersaliki, czcionka Times New Roman CE 24 pkt;

b) strona 2, lewa — tekst w nawiasach: czcionka Times New Roman CE 7 pkt, napis
„Nr albumu" wysokość 11 pkt; ramka określająca miejsce na fotografię;

c) strona 3, prawa — napis „AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów
Westerplatte" 10 mm od górnej krawędzi dyplomu - czcionka Times New Roman CE 12
pkt. wersaliki pogrubione; napis „podstawowa jednostka organizacyjna" czcionka Times
New Roman CE 7 pkt., napis „INDEKS DOKTORANTA" w odległości 7 mm od napisu
poprzedzającego - czcionka Times New Roman CE 14 pkt, wersaliki pogrubione;
objaśnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Times New Roman CE 7 pkt; napisy: „ur.
dnia", „imię ojca", „uzyskał(a) dyplom ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) dnia",
„temat pracy dyplomowej", „Po ukończeniu studiów wyższych rozpoczął pracę dnia" „na
stanowisku", „i w dniu", „rozpoczął studia doktoranckie", „na podstawie decyzji", „z dnia",
„Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej", „Rektor" oraz „dnia .... r." — czcionka
Times New Roman CE 9 pkt; strony 5, 6 i 7 — czcionka Times New Roman CE 9 pkt;

d) "ŚLUBOWANIE" - czcionka Times New Roman CE, 14 pkt,
Tekst ślubowania doktoranta „Świadom praw i obowiązków doktoranta Akademii
Marynarki Wojennej uroczyście ślubuję sumiennie zdobywać i twórczo rozwijać wiedzę
oraz umiejętności w duchu prawdy, wolności i odpowiedzialności, dbać o honor
doktoranta, dobre imię Akademii, wzbogacać jej dorobek i tradycje, darzyć szacunkiem
przełożonych oraz pracowników Akademii, przestrzegać zasad współżycia społecznego,
postępować zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich i innymi unormowaniami
prawnymi."

9) paginacja stron - czcionka Times New Roman CE, 10 pkt.
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