
 

 

Załącznik nr 16 

do Zarządzenia nr 89/2021 

z dnia 26 listopada 2021 r.  

 

 

Opis dyplomu doktora habilitowanego sztuki: 

 

1. Format A4, druk jednostronny. 

2. Papier o gramaturze min. 120 g/m2, Focus Art. Natural, Garda Pat Kiara. 

3. Poddruk − stanowi zmultiplikowana pełna nazwa uczelni: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA 

MATEJKI W KRAKOWIE pisana Majuskułą (krój pisma: Adobe Jenson Regular), barwa poddruku – 

40% złota (PANTONE 873). 

4. Barwa nadruku − godło państwowe, logo ASP oraz typografia – czarne.  

5. Barwa dodatkowa − imię i nazwisko dyplomanta oraz stopień naukowy  

(CMYK 25/100/70/10). 

6. Barwa dodatkowa – „odpis”, odpis przeznaczony do akt” (CMYK  0/0/0/60).  

7. Układ typograficzny – centralny. 

 

Kolejność poszczególnych elementów: 

 

8. Logo ASP − umieszczone centralnie w górnej części. 

9. Nazwa Akademii oraz data jej założenia − 1818 (krój pisma: Adobe Jenson Regular 13/15.8 pkt). 

10. Nazwa dyplomu – dyplom habilitacyjny.  

11. W przypadku odpisu lub odpisu do akt pojawiają się stosowne informacje: „odpis” lub „odpis 

przeznaczony do akt” (Adobe Jenson Bold 13 pkt). 

12. W przypadku duplikatu nad dokumentem pojawiają się stosowne informacje: “duplikat” (Adobe 

Jenson Bold 13 pkt, CMYK  0/0/0/100). 

13. Godło państwowe. 

14. Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej. 

15. Imię/imiona i nazwisko. 

16. Data i miejsce urodzenia. 

17. Tekst dyplomu wg obowiązującej ustawy.  

18. Pieczęć urzędowa o średnicy 36 mm do tłoczenia w papierze.  

19. Miejsce na podpisy i pieczątki imienne Przewodniczącego Rady ds. Stopni oraz Rektora  

(linia grubości 0.5 pkt, długość 35 mm). 

20. Miejsce i data wystawienia. 

21. Nr dyplomu.  

22. Nazwa i adres Akademii. 

23. Określenia występujące we wzorze dyplomu: „urodzony(a)”, „uzyskał(a)”, na dyplomach 

habilitacyjnych  ASP drukowane są w formie odmienionej, tj. urodzony lub urodzona, uzyskał lub 

uzyskała. 

24. Kroje pisma i ich rozmiary: 

Interlinia w całym dokumencie wynosi 15.8 pkt (w nawiązaniu do logotypu) 



 

 

Tekst główny dyplomu − Adobe Jenson Regular 13 pkt.  

 

Wyróżniki: 

„osiągnięcie” − Adobe Jenson Bold 13 pkt. 

„Imię/Imiona i Nazwisko” „doktor habilitowany sztuki” − Adobe Jenson Bold 24 pkt. 

„Przewodniczący Rady ds. Stopni” „Rektor” – Adobe Jenson Regular 9/10 pkt); 

25. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od wymiarowania wzoru oraz 

zastosowanych krojów pisma i ich rozmiarów, w szczególności: 

− 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 posiadacza dyplomu doktorskiego lub zbyt długiego tytułu osiągnięcia 

artystycznego lub naukowego) 

− 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. 

26. W przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim: logo wraz z pełną nazwą Akademii, oraz nazwa 

Akademii z adresem pozostają w języku polskim, pozostałe teksty są przetłumaczone na język 

angielski. Cały układ typograficzny pozostaje bez zmian. 

 


