
UCHWAŁA NR 48/2017

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 21 czerwca 2017 roku

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

Na podstawie art. 167 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., póz. 1842 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 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 (Dz. U. póz. 279)
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 2016 r. póz. 64, z późn. zm.) rady podstawowych jednostek
organizacyjnych mają prawo do włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, jeżeli został
przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji.

§3
Traci moc 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.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października
2017 r.

REKTOR-
AKADEMII MAR

PRZEWODN

IDANT
JARKI WOJENNEJ

kmdr prof. dr. hato. Tomasz SZUBRYCHT



Załączniki do uchwały Nr 48/2017 Senatu AMW z dnia 21 czerwca 2017 roku
Załącznik nr 1

Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

DYPLOM
UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczełni

- •—-
imię/imiona i nazwisko

data urodzenia

fotografia
45 * 65 mm miejsce urodzenia

podpis posiadacza dyplomu

numer dyplomu

L-JW
• urzędowa

w obszarze i profilu kształcenia

na kierunku :..

w specjalności

w formie z wynikiem

i uzyskania w dniu

tytułu zawodowego

Dziekan

pieczęć imienna i podpis

Kwalifikacja pełna na poziomie
szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji

piecaęć
urzędowa

miejscowość i data wydania dyplomu

Rektor

pieczęć imienna i podpis



Załącznik nr 2

Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

DYPLOM
UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

naewa podstawowe) jednostki organizacyjnej uczelni

r

imię/imiona i nazwisko

data urodzenia

fotografia
45 x 65 mm miejsce urodzenia

podpis posiadacza dyplomu

,
numer dyplomu

._ał*• ai#la*a

w obszarze i profilu kształcenia

na kierunku

w specjalności

w formie - z wynikiem

i uzyskania w dniu

tytułu zawodowego

Dziekan Rektor
l

pieczę*
urzędowa

pieczęć imienna i podpis pieczęć imienna i podpis

vii]
Kwalifikacja pełna na poziomie
siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji miejscowość i data wydania dyplomu



Załącznik nr 3
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 REKTOR
podstawowej jednostki organizacyjnej



Lp. Nazwa przedmiotu
Liczba godzin

zajęć
teoretycznych

Liczba godzin
zajęć

praktycznych

Liczba
punktów

ECTS

Razem:


