






Załącznik nr 2 

do uchwały Senatu WSA Warszawa  

Nr 01/03/2020 z dnia 11 marca 2020 r. 

 

 

 

Opis techniczny dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia  

w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie 

 

1. Format dyplomu – A4 w pionie.  

2. Papier zabezpieczony o gramaturze 120g/m2, charakteryzujący się wysokiej klasy 

zabezpieczeniami stosowanymi w jego strukturze, pozbawiony wybielaczy optycznych. 

Zabezpieczenia zastosowane w papierze: 

• bieżący dwutonowy znak wodny, wg wzoru zastrzeżonego dla Wykonawcy (PWPW) 

• papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV, 

• zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów, 

• włókna zabezpieczające jednokolorowe widoczne w świetle dziennym, włókna w kolorach 

czerwony i niebieski, 

• włókna zabezpieczające jednokolorowe niewidoczne w świetle dziennym, świecące  

w promieniowaniu UV w kolorach żółtym oraz niebieskim. 

Zabezpieczenia zastosowane w druku: 

• ramka giloszowa, tło giloszowe, 

• element graficzny wykonany farbą irydyscentną, 

• element graficzny wykonany farbą świecącą w promieniach UV, 

• mikrodruk, 

• druk irysowy. 

Numeracja: 

• 7-cyfrowa z dwuliterową serią (AA 0000000), wykonana w technice typografii, aktywna  

w promieniowaniu UV. 

Kolorystyka: 

• Zadruk jednostronny: awers - 5 w tym UV, rewers - 0. 

 

3. Druk tekstu w kolorze czarnym. 

4. Nazwa uczelni „WYŻSZA SZKOŁA ARTYSTYCZNA” czcionką Myriad Pro, Regular, 

14 pt, w drugiej linii „W WARSZAWIE” czcionką Myriad Pro, Regular, 10 pt. 

5. Znak graficzny Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie o średnicy 32mm, 

prezentowany jako logotyp, będący kompozycją nazwy uczelni pisanej po okręgu, 



połączoną z układem typograficznym słów „Warsaw School of Art”, prezentowany  

w wersji monochromatycznej – czarnej. 

6. Nazwa dokumentu „DYPLOM” czcionką Myriad Pro, Regular, 32.5 pt, w drugiej linii 

„UKOŃCZENIA STUDIÓW”, w trzeciej linii „PIERWSZEGO STOPNIA” oba napisy 

czcionką Myriad Pro, Regular, 11,7 pt. 

7. Napis „wydany w Rzeczypospolitej Polskiej” czcionką Myriad Pro, Regular, 10 pt. 

8. W przypadku odpisów dyplomu umieszcza się pod nazwą dokumentu napis „ODPIS” lub 

„ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” czcionką Myriad Pro, Regular, 8 pt. 

9. Napis „Pani/Pan” czcionką Myriad Pro, Regular, 10 pt. 

10. Napisy „Data i miejsce urodzenia”, „Numer dyplomu”, Miejscowość i data wydania 

dyplomu”, „(pieczęć imienna i podpis)” czcionką Myriad Pro, Regular, 7 pt. 

11. Napis „Rektor” czcionką Myriad Pro, Regular, 12 pt. 

12. Napisy: „Forma studiów”, „Kierunek studiów”, „Specjalność”, „Dyscyplina”, „Profil 

studiów”, „Wynik ukończenia studiów”, „Tytuł zawodowy”, „Data uzyskania” czcionką 

Myriad Pro, Regular, 12 pt. 

13. Znak graficzny dla kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji 

znajduje się na środku strony pod napisem „Data uzyskania”. Składa się z elementu 

graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczonego w trzech kwadratach  

w kolorze czarnym, każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem –  

w kontrze i rzymskiej cyfry "VI" w kolorze czarnym, umieszczonej w czwartym 

kwadracie z czarnym obramowaniem z przezroczystym tłem oraz z elementu tekstowego 

umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego 

wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element 

tekstowy "Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji  

i europejskich ram kwalifikacji” czcionką Times New Roman 9 pt w kolorze czarnym. 

14. Miejsce na pieczęć urzędową mokrą w formie okrągłego konturu (wykropkowaną linią)  

o średnicy 24 mm na środku strony, napis „Pieczęć urzędowa” czcionką Myriad Pro, 

Regular, 7 pt. 

 


