
1 
 

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD SPORZĄDZANIA I 
WYDAWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH ORAZ 

SUPLEMENTÓW DO DYPLOMÓW 
 

 
Na podstawie § 1 ust. 7 Zarządzenia Nr 41/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zasad sporządzania i 
wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów, 
zwanego dalej Zarządzeniem Rektora, ustalam szczegółową instrukcję sporządzania i 
wydawania dyplomów oraz suplementów, ich odpisów, w tym także w tłumaczeniu na 
język obcy, duplikatów, a także wzory pieczęci. 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

Niniejszy dokument określa: 
‒ szczegółową instrukcję sporządzania i wydawania dyplomów, ich odpisów, w tym 

także w tłumaczeniu na języki obce (język: angielski, niemiecki, hiszpański, 
francuski i rosyjski),  

‒ szczegółową instrukcję sporządzania i wydawania suplementów, ich odpisów, w tym 
także w tłumaczeniu na język angielski, 

‒ szczegółową instrukcję sporządzania i wydawania duplikatów dyplomu 
i suplementu,  

‒ wzory pieczęci przystawianych na dyplom, suplement, ich odpisy i duplikaty. 
 

1. Instrukcje dotyczące procesu generowania dyplomu i suplementu przygotowuje 
Dział Utrzymywania Systemów Obsługi Studiów (dalej DUSOS). 

2. Na potrzeby wydruku dyplomu dziekanat wydziału, DOS, DUSOS oraz SDP 
współpracują ze sobą, tj. wymieniają informacje oraz przekazują sobie nawzajem 
niezbędne dokumenty, o których mowa w Zarządzeniu Rektora.  

3. Niniejsza instrukcja dotyczy dyplomów sporządzanych i wydawanych według 
wzorów zatwierdzonych uchwałą nr 35/2021 Senatu AGH z dnia 24 marca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i 
drugiego stopnia wydawanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie. Dyplomy wg wzorów wcześniejszych sporządzane i wydawane 
są na zasadach dotychczasowych. 

 
 

PROCES SPORZĄDZANIA I WYDAWANIA DYPLOMÓW ORAZ SUPLEMENTÓW  
ICH ODPISÓW ORAZ DUPLIKATÓW 

 
I. Weryfikacja danych 

 
1. W celu przygotowania dyplomu i suplementu oraz ich odpisów pracownik 

dziekanatu wydziału zobowiązany jest: 
1) zweryfikować poprawność i kompletność danych znajdujących się w Systemie; 
2) zweryfikować poprawność i kompletność danych znajdujących się w protokole 

egzaminu dyplomowego, w szczególności w zakresie ustalonego na posiedzeniu 
komisji egzaminacyjnej wyniku ukończenia studiów, zgodnie z zapisami 
Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie (dalej jako Regulamin studiów AGH).  

2. Pracownik dziekanatu wydziału w przypadku stwierdzenia braku lub 
nieprawidłowości danych niezwłocznie zwraca się do przewodniczącego komisji 
egzaminacyjnej celem dokonania sprostowania w protokole egzaminu 
dyplomowego. 

3. Sprostowań dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez dopisanie 
właściwych danych bądź przez skreślenie nieprawidłowego zapisu i wpisanie nad 
skreślonymi wyrazami właściwych danych. W miejscu sprostowania umieszcza się 
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adnotację: "Dokonano sprostowania", podpis przewodniczącego komisji 
egzaminacyjnej, datę i pieczęć urzędową. Dodatkowo, w przypadku sprostowania 
dokonywanego w Systemie, należy umieścić informację o sprostowaniu, jego dacie 
i osobie, która dokonała sprostowania. Informację o dokonanym sprostowaniu 
umieszcza się w teczce akt osobowych studenta. 

 
II. Złożenie wniosku o nadanie numeru dyplomu i personalizację blankietów 

 
1. Pracownik dziekanatu wydziału, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od 

złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym, kieruje 
do DOS wniosek o nadanie numeru dyplomu i personalizację blankietów  
wygenerowany z Systemu USOS.  

2. Zatwierdzony przez DOS wniosek o nadanie numeru dyplomu i personalizację 
blankietów przekazywany jest drogą elektroniczną do dziekanatu wydziału oraz do 
SDP. 

3. Na potrzeby SDP pracownik dziekanatu drukuje wniosek o nadanie numeru dyplomu 
i personalizację blankietów i przekazuje go wraz z suplementem i jego odpisami do 
SDP (o czym mowa w dalszej części instrukcji). 

 
III. Przygotowanie kompletu dyplomu do wydania 

 
Dyplom 

 
1. Po otrzymaniu zatwierdzonego wniosku o nadanie numeru dyplomu i personalizację 

blankietów, SDP przystępuje do przygotowania i druku dyplomu wraz z odpisami  
z Systemu USOS. 

2. Wydrukowany dyplom wraz z odpisami opatrywany jest dużą, mokrą pieczęcią 
urzędową o średnicy 36 mm w kolorze tuszu czerwonym, pieczęcią imienną w 
miejscach do tego przeznaczonych oraz podpisem Rektora albo upoważnionego 
Prorektora.  

 
Suplement  

 
1. Po otrzymaniu zatwierdzonego wniosku o nadanie numeru dyplomu i personalizację 

blankietów, pracownik dziekanatu wydziału niezwłocznie przystępuje do druku z 
Systemu suplementu wraz odpisami. 

2. Wydrukowany suplement wraz z odpisami opatrywany jest małą, mokrą pieczęcią 
urzędową o średnicy 20 mm w kolorze tuszu czerwonym, pieczęcią imienną w 
miejscach do tego przeznaczonych oraz podpisem upoważnionego Dziekana lub 
Prodziekana.  

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 2, pracownik dziekanatu wydziału: 
1) drukuje z Systemu Kartę dyplomanta dla każdego absolwenta osobno; 
2) łączy w sposób nietrwały Kartę dyplomanta z suplementem i jego odpisami 

dla każdego absolwenta osobno; 
3) drukuje z Systemu zatwierdzony przez DOS wniosek o nadanie numeru 

dyplomu i personalizację; 
4) powyższe przekazuje do SDP nie później niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania zatwierdzonego wniosku o nadanie 
numeru dyplomu i personalizację blankietów. 
UWAGA: 
Przekazywane suplementy wraz z odpisami muszą się zgadzać pod względem 
liczby i danych z liczbą absolwentów i danymi zawartymi we wniosku o 
nadanie numeru dyplomu i personalizację blankietów.  

 
4. Przekazanie do SDP suplementu wraz z jego odpisami należy odnotować w protokole 

zdawczo-odbiorczym, według wzoru ustalonego przez SDP. Protokół drukowany jest 
w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.  
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UWAGA: 
Powyższe dokumenty przekazywane są bezpośrednio z dziekanatu wydziału do SDP.  

 
Najważniejsze informacje o suplemencie: 

 
‒ suplement drukowany jest w kolorze czarnym, dwustronnie, na papierze 

offsetowym białym w formacie A4 (210 x 297 mm) i gramaturze 80 g/m2 ; 
‒ czcionki: 

‒ tekst - Times New Roman CE 11 pkt, 
‒ napis „SUPLEMENT DO DYPLOMU” – wersaliki 14 pkt, 
‒ w punkcie 8 – Times New Roman CE 10 pkt, 
‒ oznaczenie stron – Times New Roman CE 8 pkt; 

‒ suplement wydawany jest absolwentowi w teczce na dyplom wraz z dyplomem 
ukończenia studiów; 

‒ data sporządzenia suplementu powinna być zgodna z datą sporządzenia dyplomu, 
chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 12 Zarządzenia Rektora; 

‒ w suplemencie nie pozostawia się żadnej rubryki niewypełnionej ani żadnej się nie 
likwiduje; 

‒ suplement oraz jego odpisy należy zszyć przy pomocy tzw. oczkownicy w lewym 
górnym rogu w sposób uniemożliwiający wymianę kart i przyłożyć małą, mokrą 
pieczęć urzędową o średnicy 20 mm w kolorze tuszu czerwonym na pierwszej 
stronie, według następującego wzoru: 

 
zszycie przy pomocy tzw. oczkownicy 

 
 
 
 
 
 
 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

 
 

SUPLEMENT DO DYPLOMU 
ważny z dyplomem nr .................. 

 
 

 
‒ napisy: „(ODPIS)”, „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”, „(COPY)” drukowane są 

w kolorze czarnym, pod wyrazami „SUPLEMENT DO DYPLOMU”; 
‒ w przypadku odpisu lub odpisu przeznaczonego do akt pomiędzy „SUPLEMENT …” a 

„ważny z …” pojawia się odpowiednio „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO 
AKT)”; 

‒ w przypadku duplikatu suplementu „DUPLIKAT wystawiono dnia 15 lipca 2021 r.” 
pojawia się pod „ważny z dyplomem nr …”; 

‒ suplement zawiera numer dyplomu nadany przez Dział Organizacji Studiów; 
 

IV. Wydanie dyplomu wraz z suplementem 
 

Wydawanie dyplomu wraz z suplementem odbywa się zgodnie z § 9 Zarządzenia, z tym 
że: 
 

1. Dyplom oraz suplement wraz z ich odpisami wydawany jest w jednej teczce:  
1) w kolorze zielonym – w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia; 
2) w kolorze czerwonym – w przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia; 
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2. Pracownik dziekanatu wydziału niezwłocznie przekazuje do SDP oryginał 
upoważnienia do odbioru dokumentów. Potwierdzenie odbioru wraz z oryginałem 
upoważnienia po wydaniu dokumentów zwracane jest do dziekanatu wydziału celem 
umieszczenia w teczce akt osobowych studenta; 

3. Pracownik dziekanatu wydziału niezwłocznie przekazuje do SDP oryginał wniosku o 
wysłanie dokumentów pocztą. Zwrotne potwierdzenie odbioru wraz z otrzymanym 
wnioskiem zwracane jest do dziekanatu wydziału celem umieszczenia w teczce akt 
osobowych studenta; 

4. Po odebraniu przez absolwenta dyplomu i suplementu wraz z ich odpisami, SDP 
przekazuje oryginał potwierdzenia ich odbioru oraz odpis dyplomu i suplementu 
przeznaczone do akt do dziekanatu wydziału celem umieszczenia ich w teczce akt 
osobowych studenta.  

5. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 11 Zarządzenia Rektora dziekanat 
wydziału, na wniosek SDP, występuje do Archiwum Uczelni o wydanie teczki akt 
osobowych studenta oraz przekazuje do SDP komplet dyplomu (bez teczki). 

 
 
V. Duplikaty 

 
W przypadku utraty albo zniszczenia oryginału dyplomu lub oryginału suplementu 
absolwent może wystąpić do dziekana wydziału, na którym ukończył studia, z wnioskiem 
o wydanie duplikatu tych dokumentów wraz z podaniem przyczyny ich utraty. 

 
Duplikat dyplomu 
 

1. Duplikat dyplomu przygotowywany jest zgodnie z procedurą opisaną w § 6 Zarządzenia 
Rektora, z tym że pracownik dziekanatu wydziału, po uprzednim sprawdzeniu 
poprawności danych w Systemie kieruje do SDP za pośrednictwem DOS wniosek o 
wydanie duplikatu dyplomu, do którego należy dołączyć kopię wniosku absolwenta o 
wydanie duplikatu dyplomu.  
 
UWAGA: 
Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu musi zawierać wskazanie przyczyny 
sporządzenia duplikatu wraz z uzasadnieniem. 

 
2. SDP wydaje absolwentowi duplikat dyplomu według zasad obowiązujących przy 

wydawaniu dyplomu określonych w § 9 Zarządzenia Rektora, z uwzględnieniem 
zapisów określonych w § 11 Zarządzenia Rektora. 
 
UWAGA: 
‒ w treści dyplomu pod napisem „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” 

znajduje się słowo „DUPLIKAT” oraz data wydania duplikatu dyplomu, według 
następującego wzoru: 

„DYPLOM 
UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
DUPLIKAT wystawiono dnia 30 czerwca 2021 r.” 

 
‒ w miejscu podpisu Rektora należy wpisać tytuł/stopnień naukowy oraz nazwisko 

osoby, która podpisała oryginał dyplomu; 
‒ duplikatu dyplomu nie wydaje się w teczce. 

 
 

Duplikat suplementu 
 
Duplikat suplementu przygotowywany jest zgodnie z procedurą opisaną w § 7 
Zarządzenia Rektora, przy czym jest on przekazywany wraz z kopią wniosku o wydanie 
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duplikatu suplementu do SDP w celu podpisania przez Rektora lub upoważnionego 
Prorektora. 
 

UWAGA: 
Wniosek o wydanie duplikatu suplementu musi zawierać wskazanie przyczyny 
sporządzenia duplikatu wraz z uzasadnieniem. 

 
UWAGA: 
‒ w treści suplementu pod napisem „SUPLEMENT DO DYPLOMU” znajduje się słowo 

„DUPLIKAT” oraz data wydania duplikatu suplementu, według następującego 
wzoru: 

 
„SUPLEMENT DO DYPLOMU 

ważny z dyplomem nr … 
DUPLIKAT wystawiono dnia 15 lipca 2021 r.”  

 
‒ w miejscu podpisu upoważnionego Dziekana lub Prodziekana należy wpisać 

tytuł/stopień naukowy oraz nazwisko osoby, która podpisała oryginał suplementu; 
‒ duplikat podpisuje wyłącznie aktualnie urzędujący Rektor, pod punktem 7.3.; 
‒ duplikatu suplementu nie wydaje się w teczce. 

 
 
VI. Wymiana dyplomu lub suplementu w przypadku błędów/omyłek 

 
Wymiana następuje: 

1) z urzędu - w przypadku stwierdzenia wad, błędów lub omyłek powstałych przed 
wydaniem absolwentowi ww. dokumentów np. uszkodzony blankiet, krzywe 
nadrukowanie, zabrudzenia powstałe w trakcie drukowania, omyłki pisarskie etc. 
(wymianie podlega wadliwy egzemplarz lub komplet dyplomu). 

 
UWAGA:  
Wymiana następuje niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uzasadniającej 
wymianę. 

 
2) na wniosek absolwenta w przypadku stwierdzenia wad, błędów lub omyłek 

zauważonych w treści ww. dokumentów po ich wydaniu absolwentowi 
(wymianie podlega wadliwy egzemplarz lub komplet dyplomu). 

 
UWAGA:  
‒ wymiana następuje w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku absolwenta 

do Uczelni, 
‒ wymiana odbywa się za zwrotem wadliwego egzemplarza lub kompletu 

dyplomu wydanego pierwotnie. 
        

 
 

VII. Wymiana kompletu dyplomu w przypadku zmiany danych osobowych 
 

1. Wymiana następuje zgodnie z procedurą opisaną w § 13 Zarządzenia Rektora. 
2. W przypadku zmiany danych osobowych wynikających ze zmiany imienia (imion) 

i nazwiska na dyplomie oraz suplemencie po ukończeniu studiów na podstawie 
decyzji administracyjnej kierownika urzędu stanu cywilnego lub orzeczenia sądu 
wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci (wymianie podlega komplet 
dyplomu). 
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PERSONALIZACJA BLANIEKTÓW DYPLOMU ORAZ  
WYPEŁNIENIE TREŚCI SUPLEMENTU  

 
 

I.  Personalizacja blankietu dyplomu 
 

Blankiet dyplomu jest wypełniany następującymi treściami: 
 

Dane poprzedzające informacje o absolwencie: 
‒ nazwa Uczelni – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

 
UWAGA:  
W przypadku odpisów dyplomów w językach obcych pod nazwą polskojęzyczną 
widnieje nazwa w tłumaczeniu zgodnym z Uchwałą nr 58/2015 Senatu AGH z dnia 
29 kwietnia 2015 r. w sprawie ujednolicenia używania nazwy Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w językach obcych. 

 
‒ rodzaj dyplomu: 

1. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia 
2. Dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów pierwszego stopnia 
3. Dyplom ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia 
4. Dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia 
5. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia 
6. Dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów drugiego stopnia 
7. Dyplom ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia 
8. Dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia 
 

‒ kraj wydania dyplomu – WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

UWAGA: 
‒ w przypadku dyplomu z wyróżnieniem napis „Z WYRÓŻNIENIEM” jest 

umieszczony pomiędzy „DYPLOM” a „UKOŃCZENIA STUDIÓW…”, 
‒ w przypadku odpisu, odpisu do akt, duplikatu widnieje informacja według 

wzoru: „(ODPIS)”, „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”, „DUPLIKAT wystawiono 
dnia 15 lipca 2021 r.”. 

 
Dane o absolwencie: 

 
1) Pan(i) – imię (imiona) i nazwisko absolwenta zgodne z dokumentem tożsamości; 

 
2) data urodzenia – zgodna z dokumentem tożsamości; data podana jest 

w formacie: dzień-miesiąc-rok, przy czym nazwa miesiąca podana jest słownie 
w formie odmienionej w dopełniaczu, według następującego wzoru: „16 lutego 
1989 r.”; 
 

3) miejsce urodzenia – w formie nieodmienionej zgodne z dokumentem tożsamości; 
nazwa polskiej miejscowości powinna być wpisana, np. „Kraków”; 

 
UWAGA:  
Obcojęzyczne nazwy miejscowości należy wpisać w oryginalnym brzmieniu. 
Dopuszczalne jest wpisanie funkcjonującego w powszechnym użyciu w języku 
polskim w formie nieodmienionej odpowiednika nazwy miejscowości, np. Mińsk, 
Lwów, Paryż, Madryt, Nowy Jork, itp. W każdym wyżej wymienionym przypadku po 
nazwie miejscowości należy dopisać nazwę kraju, tj. Mińsk (Białoruś). W przypadku 
studentów, których miejsce urodzenia w dokumencie potwierdzającym tożsamość 
wpisane zostało alfabetem innym niż łaciński (np. cyrylicą), należy zastosować jego 
transliterację, zgodnie z dokumentem potwierdzającym tożsamość danej osoby 
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albo innym dokumentem np. wizą, kartą pobytu albo dokumentem potwierdzającym 
prawo stałego pobytu. Pomocne w tym zakresie mogą być publikacje Komisji 
Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
dostępne na stronie internetowej http://ksng.gugik.gov.pl; 
 

4) ukończył(a) studia na – nazwa wydziału w formie odmienionej, z dużych liter, 
zgodnie z nazwą uchwaloną przez Senat AGH, np. „Wydziale Matematyki 
Stosowanej”; 
 

5) na kierunku – nazwa kierunku w formie nieodmienionej, z dużych liter np. 
„Mechanika i Budowa Maszyn”, „Inżynieria Materiałowa”, „Socjologia”; 
 

6) o profilu – rodzaj profilu w formie odmienionej, z małej litery, odpowiednio: 
„ogólnoakademickim” albo „praktycznym”; 
 

7) w dyscyplinie – nazwa dyscypliny w formie nieodmienionej, z małych liter, zgodnie 
z rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. 
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych; 

 
UWAGA:  
W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny 
podawana jest dyscyplina wiodąca, do której przyporządkowano kierunek studiów. 
 

8) w formie – forma studiów w formie odmienionej, z małej litery, odpowiednio: 
„stacjonarnej” albo „niestacjonarnej”; 

 
9) z wynikiem – wynik ukończenia studiów, słownie w formie odmienionej, z małych 

liter, np. „bardzo dobrym”, „plus dobrym”, zgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie studiów wyższych AGH; 
 
UWAGA:  
W przypadku odpisów dyplomów w językach obcych wynik ukończenia studiów 
widnieje słownie w formie nieodmienionej (wynik ukończenia studiów nie jest 
tłumaczony), z małej litery, w języku polskim zgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie studiów wyższych AGH, np. bardzo dobry. 

 
10)  i uzyskał(a) w dniu – data złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu 

dyplomowego; data w formacie: dzień-miesiąc-rok, przy czym nazwa miesiąca 
podana jest słownie w formie odmienionej w dopełniaczu, według następującego 
wzoru: „10 października 2021 r.”; 
 

11)  tytuł zawodowy – tytuł w formie odmienionej, z małej litery, np. „licencjata”, 
„inżyniera”, „magistra”, „magistra inżyniera”; 
 
UWAGA:  
W przypadku odpisów dyplomów w językach obcych tytuł zawodowy widnieje w 
formie nieodmienionej, z małej litery, w języku polskim, zgodnie z tytułem 
zawodowym wpisanym w oryginale dyplomu (nazwa tytułu zawodowego nie 
jest tłumaczona), np. „licencjat”, „inżynier”, „magister”, „magister inżynier”. 
 
 

Pozostałe dane na dyplomie: 
 

1) Numer dyplomu – umieszczony pod miejscem przeznaczonym na pieczęć 
urzędową uczelni według następującego wzoru „Numer dyplomu: 123456”; numer 
dyplomu nadany jest przez DOS; na oryginale i na odpisach musi być identyczny; 
widnieje także w suplemencie; 

http://ksng.gugik.gov.pl/
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2) Miejscowość i data wydania dyplomu – informacje umieszczone w lewym 

dolnym rogu dyplomu pod znakiem graficznym PRK, według następującego wzoru: 
„Kraków, 30 października 2021 r.”;  

 
UWAGA:  
‒ data wydania odpisów musi być zgodna z datą wydania oryginału dyplomu, 

chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 12 i 13 Zarządzenia 
Rektora, uzasadniające wymianę odpisu; 

‒ w przypadku odpisu dyplomu w językach kongresowych miejscowość nie 
podlega tłumaczeniu, a format zapisu daty wydania dyplomu oraz jej 
tłumaczenie podane są w Załączniku nr 6. 

 
3) Znak graficzny PRK (Polska Rama Kwalifikacji) – umieszczony nad 

informacjami nad miejscowością i datą wydania dyplomu, zgodny z rozporządzenie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków 
graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do 
kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji;  
 

4) Pieczęć urzędowa – okrągła pieczęć urzędowa Uczelni o średnicy 36 mm (kolor 
tuszu – czerwony), w miejscu do tego przeznaczonym, umieszczona nad numerem 
dyplomu; 

 
5) Podpis i pieczęć Rektora – umieszczone w prawym dolnym rogu nad numerem 

blankietu, w miejscu do tego przeznaczonym;  
 
UWAGA:  
Podpisy i pieczęcie mogą być składane i przystawiane wyłącznie w oparciu o dane 
uwierzytelniające przekazywane do Modułu NAWA w POL-on.  W razie wątpliwości 
należy kontaktować z COK (DOS). 

 
 

W przypadku dyplomu ukończenia studiów wspólnych: 
 
Dyplom wypełniony treściami jak powyżej, z tym że pod danymi absolwenta widnieją 
informacje o uczelniach, w których posiadacz dyplomu odbywał kształcenie w ramach 
studiów wspólnych według następującego wzoru: 
 
„Studia wspólne były realizowane w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie oraz w (Nazwa Uczelni)” 
 
Zapis wykonany jest kursywą, a nazwy uczelni podane są w języku polskim. 
 
UWAGA:  
W przypadku sporządzania dyplomu wspólnego w języku obcym treść „Studia wspólne 
były realizowane w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 
oraz w …” powinna być w języku obcym, zaś nazwa uczelni partnerskich w oryginalnym 
brzmieniu. 
 
Tłumaczenie treści na odpisach dyplomów w językach obcych zawiera załącznik nr 6. 
 
 
Przykładowe wypełnienie dyplomu przedstawiają poniższe załączniki: 
Załącznik nr 1 – dyplom ukończenia studiów w języku polskim; 
Załącznik nr 2 – dyplom ukończenia studiów wspólnych w języku polskim; 
Załącznik nr 3 – odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym (język angielski). 
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II. Wypełnienie treści suplementu 
 
W przypadku sporządzania suplementu w języku polskim, suplement zawiera 
następujące treści: 

 
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 
 
 

SUPLEMENT DO DYPLOMU 
ważny z dyplomem nr .................. 

 
 
 

 
1. INFORMACJE O ABSOLWENCIE 
 
1.1. Nazwisko: 

‒ zgodne z dokumentem tożsamości;  
 
1.2. Imiona: 

‒ zgodne z dokumentem tożsamości; 
 
1.3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): 

‒ zgodna z dokumentem tożsamości; data podana jest w formacie: dzień-miesiąc-
rok, przy czym nazwa miesiąca podana jest słownie w formie odmienionej 
w dopełniaczu, według następującego wzoru: „16 lutego 1989 r.”; 

 
1.4. Numer albumu: 

‒ numer albumu nadany studentowi; 
‒ w przypadku studentów, którzy studiowali w innej uczelni i kontynuowali oraz 

ukończyli studia w AGH, należy wpisać wyłącznie numer albumu nadany w AGH; 
 
 
2. INFORMACJE O DYPLOMIE 
 
2.1. Tytuł zawodowy: 

‒ pełna nazwa określająca posiadane wykształcenie (tytuł zawodowy) w jej 
oryginalnym brzmieniu w formie nieodmienionej (w mianowniku), z małej litery, np. 
„licencjat”, „inżynier”, „magister”, „magister inżynier”; 

 
2.2. Kierunek i profil studiów: 

‒ zgodne z treścią na dyplomie: 
‒ kierunek studiów – nazwa kierunku z dużych liter, w formie nieodmienionej, 

np. „Mechanika i Budowa Maszyn”, „Inżynieria Materiałowa”, „Socjologia”; 
‒ specjalność – w tym punkcie umieszczana jest informacja o nazwie 

specjalności w brzmieniu zatwierdzonym przez Senat AGH, w formie 
nieodmienionej, pierwszy wyraz w nazwie dużą literą, a pozostałe małą literą, 
np. „Nowe technologie w projektowaniu kultury”; 
 
UWAGA:  
W przypadku braku specjalności na danym kierunku i poziomie kształcenia 
widnieje pozioma kreska „—”; 



10 
 

 
‒ profil – w formie nieodmienionej odpowiednio: „profil ogólnoakademicki” albo 

„profil praktyczny”; 
 

Przykład: kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: —, profil: 
ogólnoakademicki 

 
2.3. Nazwa i status uczelni wydającej dyplom: 

 
„Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział …. 
 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), powstała 
w 1919 roku nosząc początkowo nazwę „Akademia Górnicza” (do roku 1949). AGH 
jest publiczną, autonomiczną uczelnią akademicką – uniwersytetem technicznym, 
działającym na podstawie Statutu i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
AGH posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora.” 
 
UWAGA:  

‒ jeżeli wydział uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na określonym 
kierunku studiów, można tu podać informację o uzyskanej ocenie, według 
następującego wzoru: 
 

 
„Kierunek studiów posiada pozytywną/wyróżniającą ocenę programową Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej.” 
 
„Wydział posiada pozytywną/wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej.” 
 
 

‒ w przypadku suplementu do dyplomu wspólnego nazwy uczelni podaje się w języku 
polskim; 

‒ w przypadku odpisu suplementu w języku angielskim nazwy uczelni podaje się w 
oryginalnym brzmieniu, a w nawiasach kwadratowych w języku angielskim; 

‒ w przypadku odpisu suplementu w języku angielskim nazwę wydziału podaje się w 
języku angielskim. 
 

2.4. Nazwa i status uczelni prowadzącej studia (jeżeli jest inna niż wymieniona 
       w pkt 2.3.): 

‒ w przypadku prowadzenia studiów wspólnych, w tym punkcie suplementu należy 
wymienić wszystkie uczelnie realizujące program kształcenia: ich nazwy 
w oryginalnym brzmieniu oraz statusy – status prawny polskiej uczelni należy 
sprawdzić na stronie internetowej MEiN (uczelnia publiczna/niepubliczna). 
Informację o statusie prawnym uczelni zagranicznych można uzyskać w Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej; 

 
2.5. Język (języki) wykładowy/egzaminów: 

‒ język(i) wykładowe i języki, w których były prowadzone studia i odbywały się 
egzaminy 
 
Przykład: polski, angielski 
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3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA 
 
3.1. Poziom posiadanego wykształcenia: 

‒ dokładny poziom posiadanego wykształcenia; 
 
Przykład: szósty poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – studia pierwszego stopnia 
Przykład: siódmy poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – studia drugiego stopnia 

 
3.2. Czas trwania studiów według programu studiów: 

‒ czas trwania studiów w semestrach, z uwzględnieniem wszystkich elementów 
składowych programu, oraz nakład pracy studenta wyrażony w punktach ECTS; 
 
UWAGA:  
Jeśli praktyka jest obowiązkowa (przewidziana programem studiów) czas jej 
trwania należy zawrzeć w czasie trwania studiów; jeśli zaliczona przez studenta 
praktyka nie jest przewidziana w programie studiów (i tym samym jest 
ponadprogramowa), nie można wliczać jej do czasu trwania studiów, ani do nakładu 
pracy studenta. Informację o zrealizowaniu takiej ponadprogramowej praktyki 
należy podać w punkcie 6.1. 

 
‒ jeśli organizacja danego kierunku studiów regulowana jest odrębnymi, resortowymi 

lub unijnymi, przepisami stawiającymi określone wymogi godzin zajęć lub godzin 
praktyk, należy w tym punkcie dodać realizowany wymiar godzin praktyk; 
 
Przykład: 7 semestrów, 210 punktów ECTS, w tym 3 miesiące praktyki zawodowej 
w wymiarze 15 punktów ECTS 

 
3.3. Warunki przyjęcia na studia: 

‒ zasady przyjęć na I rok studiów obowiązujące, gdy absolwent był przyjmowany na 
studia w AGH; 

‒ należy wymienić rodzaje świadectw lub dyplomów uprawniających do podjęcia 
studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia; 

‒ w tym punkcie należy również wymienić dodatkowe kryteria przyjęć na dany 
kierunek studiów i poziom kształcenia, o ile takie występują; 
  
UWAGA:  
W przypadku przeniesienia z innej uczelni należy podać informację o warunkach 
przyjęcia na studia w AGH w odniesieniu do rocznika, w którym student rozpocząłby 
studia w AGH, a nie w roku przeniesienia na AGH. 
 
Przykład: wynik egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości 
Przykład: wynik egzaminu wstępnego, dyplom ukończenia studiów pierwszego 
stopnia 

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

‒ odpowiednio: studia stacjonarne, studia niestacjonarne; 
 
4.2. Efekty uczenia się:  

‒ określone uchwałą Senatu AGH zatwierdzającą efekty uczenia się na danym 
kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz wskazanie miejsca ich publikacji, 
według następującego wzoru: 

 
Przykład: określone uchwałą Nr …/… Senatu AGH z dnia …. r., dostępne na stronie 
internetowej www.agh.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ 
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4.3. Szczegóły dotyczące przebiegu studiów absolwenta: zrealizowane zajęcia,  
        indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS: 

‒ informacje na temat planu studiów zrealizowanego przez absolwenta, tj.: nazwy 
przedmiotów/moduły zajęć, forma zajęć, liczba godzin, uzyskane oceny końcowe ze 
wszystkich egzaminów i zaliczeń, a także liczbę punktów ECTS uzyskanych za każdy 
przedmiot/moduł zajęć na realizację którego składają się wszystkie formy zajęć 
według następującego wzoru: 

 

Przedmiot/Moduł zajęć Forma 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Ocena 
końcowa 

Punkty 
ECTS 

Fizyka w.+ćw. 60+30 4.0 7 

Informatyka w.+lab. 30+30 4.0 4 

Matematyka w.+ćw. 30+30 3.0 6 

 
‒ suplement zawiera przedmioty/moduły zajęć umieszczone w kolejności 

alfabetycznej, bez podziału na semestry; 
‒ suplement nie zawiera ocen niedostatecznych otrzymanych z egzaminów 

i zaliczeń, jak również średniej z uzyskanych ocen z danego przedmiotu, lecz tylko 
ocenę końcową z tego przedmiotu; 

‒ suplement zawiera przedmioty, które nie kończą się oceną tylko samym 
zaliczeniem; 

‒ jeżeli student przeniósł się do AGH, w suplemencie uwzględnione są tylko te 
przedmioty/moduły zajęć z innej/innych uczelni, które Dziekan wydziału AGH 
zaliczył na poczet programu kształcenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji 
(dyplomu); wówczas Dziekan wydziału decyduje również o nazwie, pod jaką 
w dokumentacji przebiegu studiów wpisuje się dany przedmiot/moduł zajęć z innej 
uczelni; pozostałe przedmioty/moduły zajęć zrealizowane w innej uczelni można 
wpisać jako dodatkowe osiągnięcia, na pisemny wniosek studenta; 

 
Dodatkowe 

zajęcia/osiągnięcia 
Forma 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Ocena 
końcowa 

Punkty 
ECTS 

Środowisko CAD  
w energetyce w.+ćw. 60+30 4.0 7 

 
‒ w przypadku studenta realizującego część programu studiów w zagranicznej uczelni 

partnerskiej, w ramach różnych programów wymiany (np. Erasmus), w punkcie 4.3 
należy wpisać przedmioty zrealizowane w tej uczelni i uznane na poczet kwalifikacji 
przez Dziekana wydziału zgodnie z podpisanym przed wyjazdem studenta 
„Porozumieniem o programie zajęć” i przywiezionym z uczelni partnerskiej 
„Wykazem zaliczeń” („Transcript of Records”); 

‒ nazwy przedmiotów zrealizowanych w uczelniach zagranicznych należy wpisać 
w oryginalnym brzmieniu zapisanym przez uczelnię partnerską w „Wykazie 
zaliczeń”; 
 
UWAGA: 
Oceny za przedmioty zrealizowane za granicą należy wpisać już po konwersji na 
skalę ocen stosowaną w AGH. 
 

‒ zaistniałe przerwy w studiach nie są zaznaczane w suplemencie, w szczególności 
uzyskane urlopy od zajęć, bądź przerwy wynikające ze skreślenia z listy studentów 
i reaktywacji na studia; 
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‒ dodatkowo zrealizowane i zaliczone przedmioty (za zgodą Dziekana wydziału), np. 
zajęcia nieobjęte planem studiów należy wykazać w dodatkowej tabeli z adnotacją: 
„Osiągnięcia dodatkowe”; 

‒ w przypadku prowadzenia studiów wspólnych, należy podać, w których uczelniach 
zaliczono poszczególne składowe programu; 

‒ pod przebiegiem studiów w układzie tabelarycznym należy wpisać wyjaśnienie 
skrótów: 
 
Wyjaśnienie skrótów: 

  
w.      
ćw. 
lab. 
kon. 
sem. 
prak. 

–  wykład 
–  ćwiczenia audytoryjne 
–  ćwiczenia laboratoryjne 
–  konwersatorium 
–  zajęcia seminaryjne 
–  zajęcia praktyczne 

proj. 
warszt. 
zt. 
lek. 
wf. 
in. 

–  ćwiczenia projektowe 
–  zajęcia warsztatowe 
–  zajęcia terenowe 
–  lektorat 
–  zajęcia z wychowania fizycznego 
–  inne 

 
‒ pod wyjaśnieniem skrótów należy także wpisać łączną liczbę punktów ECTS 

uzyskaną przez studenta w trakcie studiów, uzyskaną średnią ocen ze studiów 
(obliczoną zgodnie z Regulaminem studiów wyższych AGH) oraz tytuł pracy 
dyplomowej, według następującego wzoru: 
 
Łączna liczba punktów ECTS uzyskana przez studenta w trakcie studiów: 210 
Średnia ocen ze studiów: 4.14 
Tytuł pracy dyplomowej: Detekcja i eliminacja ostrych cieni… 

 
UWAGA:  
W przypadku suplementu w języku angielskim tytuł pracy dyplomowej podaje się w 
języku angielskim oraz w oryginalnym brzmieniu i umieszcza się w kwadratowych 
nawiasach z dopiskiem „in original”, według następującego wzoru: 
 
Title of diploma thesis: Detection and elimination of sharp shadows ..., [in original 
– Detekcja i eliminacja ostrych cieni…] 
 

‒ w tym punkcie nie należy wykazywać zajęć wyrównawczych, grup 
pościgowych etc. 

 
4.4. Skala ocen i – o ile to możliwe – sposób ich przyznawania: 

‒ należy wpisać informacje według następującego wzoru: 
 
W Uczelni przy weryfikacji efektów uczenia się, w szczególności w ramach zaliczeń i egzaminów stosuje się 
następującą skalę ocen: 

1) od 90%  bardzo dobry (5.0) 
2) od 80%  plus dobry (4.5) 
3) od 70%  dobry (4.0) 
4) od 60%  plus dostateczny (3.5) 
5) od 50%  dostateczny (3.0) 
6) poniżej 50%  niedostateczny (2.0). 

Projekt dyplomowy, praca dyplomowa oraz praktyki zawodowe, jako moduły zajęć, podlegają zaliczeniu przy 
użyciu zapisu „zaliczono” („zal.”). 

Przy zaliczeniach zajęć z wychowania fizycznego, ze względu na specyfikę tego przedmiotu, stosuje się 
wyłącznie zapisy:  

1) „zaliczono” („zal.”) – dla studentów, którzy uzyskali minimum wymagane do zaliczenia zajęć z 
wychowania fizycznego;  

2) „zwolnienie lekarskie” („zw. lek.”). 

Wynik ukończenia studiów wyższych wpisywany do dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do 
dyplomu ustalany jest na podstawie obowiązującego Regulaminu studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie jako średnia ważona następujących ocen:  

1) średniej ocen ze studiów; 
2) ostatecznej oceny pracy dyplomowej; 
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3) oceny egzaminu dyplomowego. 

Wagi ocen, o których mowa w pkt 1-3 ustalane są zgodnie z Regulaminem studiów Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, przy czym średnia ocen ze studiów uwzględniana jest z wagą nie mniejszą 
niż 60%. 
Oceny, o których mowa w pkt 2 i 3, a także wynik ukończenia studiów ustala się do dwóch miejsc po przecinku, bez 
zaokrągleń, zgodnie z następującą zasadą w zależności od wartości liczbowej: 

1) od 3,00   ocena słowna: dostateczny (3.0) 
2) od 3,21  ocena słowna: plus dostateczny (3.5) 
3) od 3,71   ocena słowna: dobry (4.0) 
4) od 4,21   ocena słowna: plus dobry (4.5) 
5) od 4,71      ocena słowna: bardzo dobry (5.0). 

 
 

 Elementy składowe Wartość Waga 

1. średnia ocen ze studiów 4.14 60% 

2. ocena pracy dyplomowej 5.0 20% 

3. ocena egzaminu dyplomowego 5.0 20% 

 
‒ w przypadku studiów wspólnych, o których mowa w art. 60 ustawy PSWiN, zasady 

ustalania oceny z egzaminu dyplomowego oraz wyniku ukończenia studiów 
określają te porozumienia z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie 
studiów wyższych AGH. 

  
4.5. Wynik ukończenia studiów: 

‒ wynik ukończenia zgodny z treścią na dyplomie; 
‒ słownie w formie nieodmienionej, z małej litery, np. „bardzo dobry”, „plus dobry”, 

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów wyższych AGH; 
‒ w przypadku wydania dyplomu z wyróżnieniem – suplement zawiera adnotację 

„dyplom z wyróżnieniem”; 
 
UWAGA:  
W przypadku suplementu w języku angielskim wynik ukończenia jest zgodny z 
treścią na dyplomie w oryginalnym brzmieniu, słownie, w formie nieodmienionej, z 
małej litery, np. „bardzo dobry”, „plus dobry”, zgodnie z zasadami określonymi w 
Regulaminie studiów wyższych AGH. 

 
Przykład: bardzo dobry, diploma with honours  

 
 
5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU 
 
5.1. Dostęp do dalszych studiów: 

‒ należy wskazać, czy dany dyplom daje dostęp do dalszych studiów wyższych, 
zwłaszcza do studiów prowadzących do uzyskania jakichś szczególnych kwalifikacji 
lub wyższego poziomu wykształcenia; 
 
Przykład: możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, studia 
podyplomowe 
Przykład: możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, studia 
podyplomowe 

 
5.2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to możliwe): 

‒ na suplemencie widnieje informacja, czy dana kwalifikacja (dyplom) przyznaje 
absolwentowi jakiś status zawodowy oraz pod jakimi warunkami i jaka instytucja 
go nadaje, lub – w przypadku zawodów regulowanych – czy daje prawo do 
prowadzenia praktyki zawodowej; 
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‒ podane w tym punkcie dane muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawnymi. Informacje o krajowych podstawach prawnych regulacji 
zawodów oraz organach właściwych do przeprowadzenia procedury uznania 
kwalifikacji w konkretnym zawodzie regulowanym można znaleźć na stronie 
internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka lub 
odpowiedniego resortu; 

‒ jeżeli absolwent nie nabył żadnych kwalifikacji na suplemencie widnieje pozioma 
kreska: „—”. 

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

‒ należy wpisać podać wszelkie informacje niezawarte powyżej, mogące pomóc 
w oszacowaniu poziomu, rodzaju i zastosowaniu posiadanego wykształcenia, 
w szczególności informacje o uzyskanych nagrodach Rektora, stypendium Ministra 
Edukacji i Nauki, informacje o udziale i osiągnięciach w ramach pracy w kołach 
naukowych oraz organizacjach studenckich, a także informacje 
o ponadprogramowych praktykach, wyróżnieniach, nagrodach, wybitnych 
osiągnięciach sportowych, które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych 
umiejętności lub kompetencji; 
UWAGA:  
‒ dodatkowe osiągnięcia studenta wpisywane w tym punkcie powinny mieć 

związek z realizowanym kierunkiem studiów; 
‒ wszelkie dodatkowe osiągnięcia są wpisywane pod warunkiem ich 

udokumentowania na piśmie, za zgodą Dziekana wydziału i po przekazaniu jej 
do dziekanatu przez studenta najpóźniej w dniu ukończenia studiów; 

‒ w punkcie 6.1. należy wymienić nazwy uczelni, w których student zaliczył część 
programu w ramach np. mobilności (ERASMUS itp.), lub z których przeniósł się 
do AGH. 

 
6.2. Dalsze źródła informacji: 

‒ dodatkowe źródła informacji o krajowym systemie szkolnictwa wyższego, uczelni, 
programach i zasadach kształcenia; 
 
Przykład:  
‒ strona internetowa AGH: www.agh.edu.pl 
‒ Statut AGH 
‒ Regulamin studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie 
‒ Ministerstwo Edukacji i Nauki: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka 
‒ Polska Komisja Akredytacyjna: www.pka.edu.pl  
‒ Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: www.nawa.gov.pl  

 
7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU 
 
7.1. Data sporządzenia: 

‒ data wydania suplementu do dyplomu zgodna z datą wydania dyplomu; 
 
7.2. Podpis i pieczątka imienna rektora albo nadruk informacji odpowiadających 
       danym zawartym na pieczątce: 

‒ w pkt 7.2. należy umieścić podpis i pieczęć upoważnionego przez Rektora Dziekana 
wydziału lub Prodziekana wydziału; 
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UWAGA: 
Podpisy i pieczęcie mogą być składane i przystawiane wyłącznie w oparciu o dane 
uwierzytelniające przekazywane do Modułu NAWA w POL-on.  W razie wątpliwości 
należy kontaktować z COK (DOS).  

 
7.3. Pieczęć urzędowa uczelni: 

‒ należy przyłożyć małą, mokrą pieczęć urzędową Uczelni o średnicy 20 mm w kolorze 
tuszu czerwonym; 

 
UWAGA:  
Podpis i pieczęć zgodna z danymi uwierzytelniającymi przekazanymi do Modułu 
NAWA w POL-on 

 
8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

‒ ta część suplementu musi być zgodna z treścią określoną we wzorze stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia MNiSW 

 
 
Tłumaczenie treści odpisu suplementu na język angielski zawiera załącznik nr 7. 
 
Przykładowe wypełnienie suplementu przedstawiają poniższe załączniki: 
Załącznik nr 4 – suplement do dyplomu ukończenia studiów w języku polskim; 
Załącznik nr 5 – odpis suplementu do dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim. 
 
 
 
 
Wykaz załączników 

‒ Załącznik nr 1 – przykładowe wypełnienie dyplomu ukończenia studiów w języku 
polskim; 

‒ Załącznik nr 2 - przykładowe wypełnienie dyplomu ukończenia studiów wspólnych 
w języku polskim; 

‒ Załącznik nr 3 - przykładowe wypełnienie odpisu dyplomu ukończenia studiów w 
języku obcym (język angielski); 

‒ Załącznik nr 4 - przykładowe wypełnienie suplement do dyplomu ukończenia 
studiów w języku polskim; 

‒ Załącznik nr 5 - przykładowe wypełnienie odpisu suplementu do dyplomu 
ukończenia studiów w języku angielskim; 

‒ Załącznik nr 6 - tłumaczenie_dyplom; 
‒ Załącznik nr 7 - tłumaczenie_suplement. 
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