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AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

 

 

SUPLEMENT DO DYPLOMU 
ważny z dyplomem nr 123456 

1. INFORMACJE O ABSOLWENCIE 

1.1. Nazwisko: Nowak 

1.2. Imiona: Anna Maria 

1.3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): 17 lutego 1990 r. 

1.4. Numer albumu: 123456 

2. INFORMACJE O DYPLOMIE1) 

2.1. Tytuł zawodowy2): inżynier 

2.2. Kierunek i profil studiów: kierunek: Metalurgia, specjalność: -, profil: ogólnoakademicki 

2.3. Nazwa i status uczelni wydającej dyplom2): Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych. 

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. 

Wydział posiada pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała 

nr 131/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.).  

2.4. Nazwa i status uczelni prowadzącej studia3) (jeżeli jest inna niż wymieniona w pkt 2.3): - 

2.5. Język (języki) wykładowe/egzaminów: polski 

3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA 

3.1. Poziom posiadanego wykształcenia4): szósty poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - studia 

pierwszego stopnia 

3.2. Czas trwania studiów według programu studiów: 7 semestrów, 210 punktów ECTS 

3.3. Warunki przyjęcia na studia: wynik egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości 

4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH1) 

4.1. Forma studiów: studia stacjonarne  

4.2. Efekty uczenia się: określone uchwałą Nr 132/2012 Senatu AGH z dnia 4 lipca 2012 r., dostępne 

na stronie internetowej www.agh.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ 

4.3. Szczegóły dotyczące przebiegu studiów absolwenta: zrealizowane zajęcia, indywidualne 

osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS:  
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Przedmiot/Moduł zajęć Forma zajęć 
Liczba 

godzin 

Ocena 

końcowa 

Punkty 

ECTS 

Analiza strukturalna powierzchni w.+lab. 30+15 5.0 3 

Chemia fizyczna I w.+ćw. 30+30 4.0 4 

Chemia fizyczna II w.+lab. 30+30 3.5 5 

Chemia ogólna I w.+ćw. 30+30 5.0 4 

Chemia ogólna II w.+lab. 30+30 5.0 4 

Elektrotechnika i elektronika w.+ćw.+lab. 30+15+15 5.0 4 

(…)     
 
 

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 

Łączna liczba punktów ECTS uzyskana przez studenta w trakcie studiów: 210 

Średnia ocen ze studiów: 4.80 

Tytuł pracy dyplomowej: Badanie własności technologicznych blachy 

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

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; 

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 
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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 4.80 60% 

2. ocena pracy dyplomowej 5.0 20% 

3. ocena egzaminu dyplomowego 5.0 20% 

 

4.5. Wynik ukończenia studiów2):  bardzo dobry  

5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH ABSOLWENTA 

5.1. Dostęp do dalszego kształcenia: możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, 

studia podyplomowe 

5.2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to możliwe)5): - 

6. DODATKOWE INFORMACJE1) 

6.1. Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach: - 
 

6.2. Źródła informacji: 

‒ strona internetowa AGH: www.agh.edu.pl 

‒ Statut AGH 

‒ Regulamin studiów 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: 12 lipca 2021 r. 

7.2. Podpis i pieczątka imienna rektora6) albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na 

pieczątce: 

7.3. Pieczęć urzędowa uczelni: 

 

z upoważnienia Rektora AGH 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

               podpis i pieczęć 
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8. INFORMACJA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE 
 
8.1. Kryterium dostępu do szkolnictwa wyższego 

Łączny czas kształcenia do momentu ukończenia szkoły dającej możliwość przystąpienia do egzaminu 

maturalnego wynosi 12–15 lat. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości 

upoważniające do ubiegania się o przyjęcie na studia. 

 

8.2. Szkolnictwo wyższe 

Zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).  

Uczelnie publiczne tworzone są przez organ państwa. Studia w uczelniach są prowadzone jako studia pierwszego 

stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Studia mogą być prowadzone jako studia 

stacjonarne albo studia niestacjonarne. 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 semestrów, a jeżeli program studiów obejmuje efekty 

uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich – co najmniej 7 semestrów. Studia stacjonarne 

drugiego stopnia trwają od 3 do 5 semestrów. Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od 9 do 12 

semestrów. 

Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne. 

Kwalifikacjom uzyskiwanym w wyniku ukończenia studiów w ramach szkolnictwa wyższego przypisywany jest 

poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji określony w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r . poz. 2153, z późn. zm.). 

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia potwierdza nadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 6 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji. 

Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich 

potwierdzają nadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

8.3. Tytuły nadawane absolwentom studiów: 

1) licencjat, inżynier oraz tytuły równorzędne: inżynier architekt, inżynier pożarnictwa, licencjat 

pielęgniarstwa, licencjat położnictwa – nadawane absolwentom studiów pierwszego stopnia, 

2) magister, magister inżynier oraz tytuły równorzędne: 

a) magister inżynier architekt, magister inżynier pożarnictwa, magister pielęgniarstwa, magister 

 położnictwa –  nadawane absolwentom studiów drugiego stopnia, 

b) lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, magister farmacji, magister inżynier architekt – nadawane 

 absolwentom jednolitych studiów magisterskich. 

 

8.4. Punkty zaliczeniowe 

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 

punktów ECTS, studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich – 

co najmniej 300 punktów ECTS, jeżeli trwają 9 albo 10 semestrów, albo co najmniej 360 punktów ECTS, jeżeli 

trwają 11 albo 12 semestrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

1) Pkt 2.3, 2.4, 4.2–4.4, 6.1 i 6.2 mogą zostać rozszerzone o odpowiednią liczbę stron, w zależności od potrzeb. 
2) W przypadku tłumaczenia na język obcy nazwę uczelni pozostawia się w oryginalnym brzmieniu, a tytuł zawodowy oraz wynik ukończenia 

studiów – w języku polskim.  
3) Należy podać status uczelni prowadzącej studia (publiczna/niepubliczna) oraz nazwy uczelni lub instytucji prowadzących studia wspólne, 

w oryginalnym brzmieniu. 
4) Należy podać informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji, których nadanie potwierdza dyplom. 
5) W przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, potwierdza się, że absolwent: 

a) odbył kształcenie zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, 

b) uzyskał przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, ze wskazaniem przedmiotu lub rodzaju zajęć, które może prowadzić. 
6) Albo osoby upoważnionej pełniącej funkcję kierowniczą w uczelni. 


