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Uzupełniony opis techniczny dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa: 

 

 

1. Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt Uczelni 

po  rozłożeniu 210 mm x 148 mm. 

2. Strony wewnętrzne dyplomu (2-7) wykonane na papierze powlekanym, matowym białym 

o gramaturze 120 g/m2. 

3. Odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczonego do akt Uczelni wykonany na 

papierze białym, powlekanym dwustronnie o gramaturze 120 g/m2 i każdy zawiera 

cztery strony (strona 1 okładka, strona 2 wewnętrzna lewa, strona 3 wewnętrzna prawa, 

strona 4).  

4. Druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt Uczelni oraz 

druk godła państwa w kolorze czarnym.  

5. Pod nazwą dyplomu umieszcza się, odpowiednio, napis: "(ODPIS)" lub "(ODPIS 

PRZEZNACZONY DO AKT)".  

6. Na okładce odpisu (strona zewnętrzna 1) godło AWF w Warszawie oraz dookoła godła 

nazwa Uczelni w kolorze czarnym: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – 

czcionka Constantia 9,5 pkt, kapitaliki, bold, JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W 

WARSZAWIE – czcionka Constantia 7,5 pkt, kapitaliki, bold. W godle uczelni litery 

„AWF” w kolorze czarnym – Pantone Process Black C, liście dębu w kolorze szarym – 

nr Pantone 424C.  

7. Napis na okładce „DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA” 

lub odpowiednio „DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA” 

czcionka Constantia 16 pkt, kapitaliki, bold.  

8. Na stronie wewnętrznej odpisu (strona 3) nad napisem „DYPLOM” nadruk godła AWF 

w Warszawie o wysokości 10,3 mm w kolorystyce: złoty nr Pantone 871C, zielony nr 

Pantone 355C. 

9. Strony wewnętrzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do 

akt Uczelni pokryte giloszem według wzoru: gilosz stanowi siatka w kolorze brązowym 

nr Pantone 480C, o wymiarach 148 mm x 210 mm, grubości linii 0,567 pkt przesuniętych 

względem siebie o kąt 5°. 

10. Druk tekstu stron wewnętrznych dyplomu oraz druk godła państwa w kolorze czarnym. 

11. Fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonego do akt 

Uczelni opieczętowana pieczęcią do tłoczenia w papierze. 

12. Okładka dyplomu (strony zewnętrzne) wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, 

oprawiona w skórę ekologiczną, w kolorze ciemnozielonym nr Pantone 357C. 

13. Na okładce (strona zewnętrzna 1) na wysokości 30 mm od górnej krawędzi dyplomu 

godło AWF w Warszawie wraz z nazwą Uczelni: AKADEMIA WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO – czcionka Constantia 9,5 pkt, kapitaliki, bold, wysokość 41 mm, 

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE – czcionka Constantia 7,5 pkt, kapitaliki, 

bold. Napis na okładce „DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO 

STOPNIA” lub odpowiednio „DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO 

STOPNIA” czcionka Constantia 16 pkt, kapitaliki, bold. 



14. Napis na okładce oraz godło AWF w Warszawie wraz z nazwą Uczelni tłoczone złotą 

folią. 

15. Strona 2 wewnętrzna: napisy „DYPLOM WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ” czcionka Times New Roman 8 pkt, kapitaliki, godło państwa – wysokość 

10,3 mm; zdjęcie o wymiarach 45x65 mm umieszczone centralnie w pionowej osi strony; 

sucha pieczęć urzędowa Uczelni – środek pieczęci umieszczony w prawym dolnym rogu 

zdjęcia; objaśnienia i tekst w nawiasach – czcionka Times New Roman 7 pkt; napis 

(podpis posiadacz dyplomu) – czcionka Times New Roman 7 pkt, pozostałe napisy – 

czcionka Times New Roman 9 pkt. 

16. Strona 3 wewnętrzna: napis „AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE” – czcionka Times New Roman 9 pkt, kapitaliki; 

tekst w nawiasach – czcionka Times New Roman 7 pkt; napis „DYPLOM” czcionka 

Times New Roman 14 pkt, kapitaliki, bold, napis „UKOŃCZENIA STUDIÓW” 

czcionka Times New Roman 10 pkt, kapitaliki, bold, słowo „dnia” czcionka Times New 

Roman 9 pkt, pozostałe napisy i objaśnienia – czcionka Times New Roman 8 pkt. 

Pomiędzy podpisami umieszcza się suchą pieczęć Uczelni. 

17. Na stronie wewnętrznej 3 nad napisem „DYPLOM” nadruk godła AWF w Warszawie o 

wysokości 10,3 mm w kolorystyce: złoty nr pantone 871C, zielony nr pantone 355C. 

18. Na wewnętrznej stronie 3 pod linią z opisem tytułu zawodowego po środku umieszczony 

jest znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do 

kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Znaki składają się z 

elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach 

w kolorze czarnym – PantoneBlack C (każda litera w osobnym kwadracie, z 

przezroczystym tłem – w kontrze), oraz rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą 

poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym 

obramowaniem (z przezroczystym tłem). Całkowita szerokość elementu graficznego 

wynosi 25 mm, wys. 5, 9 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial 

Bold. W dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia umieszczony jest znak dla 

kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym. Pod znakiem umieszczony jest napis czarną 

czcionką Times New Roman 9 pkt „Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej 

Ramy Kwalifikacji”. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplom 

ukończenia jednolitych studiów magisterskich zawiera znak dla kwalifikacji pełnej na 

poziomie siódmym. Pod znakiem umieszczony jest napis czarną czcionką Times New 

Roman 9 pkt „Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji”. 

 


