
Załącznik nr 7 

1 
 

Suplement – tłumaczenie na język angielski: 

POLSKI ANGIELSKI 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

THE AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN 

KRAKOW 

 

SUPLEMENT DO DYPLOMU DIPLOMA SUPPLEMENT 

(COPY) 

 

ważny z dyplomem nr 123456 Valid with the Diploma Number 123456 

 

 

1. INFORMACJE O ABSOLWENCIE 

 

 

1. INFORMATION ON THE GRADUATE 

1.1. Nazwisko:  1.1. Surname: 

 

1.2. Imiona:  1.2. Names:  

 

1.3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):  

(format daty 17 listopada 1989 r.) 

1.3. Date of birth (day, month, year): 

(format daty 17th November 1989) 

 

1.4. Numer albumu: 1.4. Student identification number: 

 

 

2. INFORMACJE O DYPLOMIE 

 

 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

2.1. Tytuł zawodowy: 2.1. Degree: 

(tytuł zawodowy w formie nieodmienionej, w oryginale) 

 

2.2. Kierunek i profil studiów: 2.2. Field of study and profile: 

 

2.3. Nazwa i status uczelni wydającej dyplom: 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Wydział … . 

2.3. Name and status of awarding institution: 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

[AGH University of Science and Technology], Faculty of … 
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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. 

 

A jeśli wydział/kierunek studiów posiada ocenę PKA:  

 

Kierunek studiów posiada pozytywną ocenę programową Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej (uchwała nr 428/2016 z dnia 1 września 

2020 r.). 

Wydział posiada wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej  uchwała nr 428/2016 z dnia 1 września 

2020 r.). 

 

AGH University of Science and Technology was founded in 1919 

and was at first called “the Academy of Mining” (till the year 

1949). The AGH UST is the public, autonomous higher education 

institution – the technical university, pursuing the research and 

educational activities under the Statute and the Law on Higher 

Education and Science. The AGH UST is authorised to confer the 

academic degrees of doktor and doktor habilitowany, as well as 

apply for the conferment of the academic title of profesor. 

 

A jeśli wydział/kierunek studiów posiada ocenę PKA:  

 

The  field of study was awarded positive quality assessment by the 

Polish Accreditation Committee (resolution No. 428/2016 of 1st 

September 2020). 

The  Faculty was awarded outstanding quality assessment by the 

Polish Accreditation Committee (resolution No. 428/2016  of 1st 

September 2020). 

 

2.4. Nazwa i status uczelni prowadzącej studia (jeżeli jest inna 

niż wymieniona w pkt 2.3):   

2.4. Name and status of institution (if different from 2.3) 

administering studies: 

 

2.5. Język (języki) wykładowe/egzaminów: 2.5. Language(s) of lectures/examination: 

 

 

3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA 

 

 

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE 

QUALIFICATION 

3.1. Poziom posiadanego wykształcenia: 

 

dla pierwszego stopnia: 

szósty poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – studia pierwszego 

stopnia 

 

dla drugiego stopnia: 

siódmy poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – studia drugiego 

stopnia 

 

3.1. Level of qualification: 

 

dla pierwszego stopnia: 

Polish Qualifications Framework level six – first-cycle degree 

programme 

 

dla drugiego stopnia: 

Polish Qualifications Framework level seven – second-cycle degree 

programme 
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3.2. Czas trwania studiów według programu studiów: 3.2. Duration of the degree programme according to the study 

programme: 

 

3.3. Warunki przyjęcia na studia: 

 

dla studiów I stopnia: 

wynik egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości 

 

 

dla studiów II stopnia: 

wynik egzaminu wstępnego, dyplom ukończenia studiów  

 

3.3. Admission requirements: 

 

dla studiów I stopnia: 

result of the secondary-school leaving examination, maturity 

certificate 

 

dla studiów II stopnia: 

result of the entrance examination, higher education diploma 

 

4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH 

WYNIKACH: 

 

 

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS 

OBTAINED: 

4.1. Forma studiów: 

 

studia stacjonarne 

studia niestacjonarne 

 

4.1. Form of study: 

 

full-time programme 

part-time programme 

4.2. Wymagania programowe: 

 

określone uchwałą Nr 132/2012 Senatu AGH z dnia 4 lipca 2012 

r., dostępne na stronie internetowej www.agh.edu.pl/biuletyn-

informacji-publicznej/ 

 

Tłumaczenie w przypadku zmiany uchwały: 

 

określone uchwałą Nr 132/2012 Senatu AGH z dnia 4 lipca 2012 

r., zmienione uchwałą Nr 150/2020 Senatu z dnia 29 maja 2020 r. 

 

4.2. Learning outcomes: 

 

specified by the Resolution no. 132/2012 of the AGH UST Senate 

of 4th July 2012, available at the website www.agh.edu.pl/biuletyn-

informacji-publicznej/ 

 

Tłumaczenie w przypadku zmiany uchwały: 

 

specified by the  Resolution no. 132/2019 of the AGH UST Senate 

of 4th July 2012, amended by the Resolution no. 150/2020 of the 

AGH UST Senate of 29th May 2020 

 

4.3. Szczegóły dotyczące przebiegu studiów: składowe 

programu studiów oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane 

oceny/punkty ECTS: 

 

4.3. Details of graduate`s course of study: courses studied, 

individual achievements, grades/ECTS credits obtained: 

 

 



Załącznik nr 7 

4 
 

Przedmiot/Moduł zajęć 

Forma zajęć  

Liczba godzin 

Ocena końcowa 

Punkty ECTS 

 

Wyjaśnienie skrótów: 

w.   –  wykład    

ćw.–  ćwiczenia audytoryjne 

lab.–  ćwiczenia laboratoryjne 

kon.–  konwersatorium 

sem.–  zajęcia seminaryjne 

prak. –  zajęcia praktyczne 

proj.–  ćwiczenia projektowe 

warszt.–  zajęcia warsztatowe 

zt.–  zajęcia terenowe 

lek.–  lektorat 

wf.–  zajęcia z wychowania fizycznego 

in. –  inne 

 

Łączna liczba punktów ECTS uzyskana przez studenta w trakcie 

studiów: 

Średnia ocen ze studiów: 

Tytuł pracy dyplomowej: 

 

Dodatkowe osiągnięcia/zajęcia 

 

Course/Module  

Form of classes  

Hours  

Final grade  

ECTS credits 

 

Explanation of abbreviations: 

lect. –  lecture 

cl.–  auditorium classes 

lab.–  laboratory classes 

con.–  conversation seminars 

sem.–  seminars 

prac.–  practical classes 

proj.–  project classes 

work.–  workshop classes 

fd.–  fieldwork 

lang.–  foreign language classes 

phe.–  physical education classes 

o.–  others 

  

Total number of ECTS credits  obtained by students during the 

studies: 

Average grade of the whole degree programme:  

Title of diploma thesis: 

 

Additional achievements/classes 

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.”). 

4.4. Grading scale and – if available – grade distribution guidance: 

In the course of verification of the learning outcomes, in particular in the context of completion of classes and 

examinations, the following grading scale shall be applicable at the University: 

1) from 90%  bardzo dobry (5.0)  [Polish equivalent of very good] 

2) from 80%  plus dobry (4.5)  [Polish equivalent of good plus] 

3) from 70%  dobry (4.0)   [Polish equivalent of good] 

4) from 60%  plus dostateczny (3.5)  [Polish equivalent of satisfactory plus] 

5) from 50%  dostateczny (3.0)  [Polish equivalent of satisfactory] 

6) under 50%   niedostateczny (2.0)  [Polish equivalent of unsatisfactory]. 

Diploma project, diploma thesis and practical placement, as modules, shall be completed only with the notation 

„zaliczono” („zal.”). 

Upon completing the physical education classes, due to a specific nature of this course, the specific notations shall be 
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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 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). 

 

 

Dane ujęte w tabeli pod tekstem: 

Elementy składowe: 

średnia ocen ze studiów 

ocena pracy dyplomowej 

ocena egzaminu dyplomowego 

 

Wartość  

Waga 

made: 

1) „zaliczono” („zal.”) [Polish equivalent of “passed”] – for students who have achieved the minimum 

required to complete physical education classes; 

2) „zwolnienie lekarskie” („zw. lek.”) [Polish equivalent of “medical leave”]. 

The graduation result, entered into the higher education diploma and into the diploma supplement, shall be established 

on the basis of the AGH University of Science and Technology Study Regulations as a weighted average of the following 

ratings: 

1) the average grade of the whole degree programme;  

2) the final grade of the diploma thesis; 

3) the diploma examination grade. 

The weight coefficients, mentioned in section 1-3, shall be defined in compliance with the AGH University of Science 

and Technology Study Regulations, provided that the average grade of the whole degree programme shall be determined 

with a weight coefficient no lower than 60%.  

Grades, mentioned in section 2 and 3, as well as a final grade, shall be determined up to two decimal places without 

rounding according to the following rule depending on the numeric value:  

1) from 3,00  verbal descriptor: dostateczny (3.0) [Polish equivalent of satisfactory] 

2) from 3,21  verbal descriptor: plus dostateczny (3.5)[Polish equivalent of satisfactory plus] 

3) from 3,71  verbal descriptor: dobry (4.0)  [Polish equivalent of good] 

4) from 4,21  verbal descriptor: plus dobry (4.5) [Polish equivalent of good plus] 

5) from 4,71  verbal descriptor: bardzo dobry (5.0) [Polish equivalent of very good]. 

 

 

Dane ujęte w tabeli pod tekstem: 

Component elements: 

the average grade of the whole degree programme 

the final grade of the diploma thesis 

the diploma examination grade 

 

Value  

Weight coefficient 

 

4.5. Wynik ukończenia studiów: 

 

(w formie nieodmienionej) 

np. bardzo dobry, dyplom z wyróżnieniem 

4.5. The final grade: 

 

(w formie nieodmienionej, w oryginale) 

np. bardzo dobry, diploma with honours 

 

 

5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH ABSOLWENTA 

 

5. INFORMATION ON THE GRADUATE’S 

QUALIFICATIONS 

 

5.1. Dostęp do dalszych studiów: 

 

5.1. Access to further education: 
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dla studiów I stopnia: 

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, 

studia podyplomowe 

 

dla studiów II stopnia: 

możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, studia 

podyplomowe 

dla studiów I stopnia: 

eligibility to apply for admission to second-cycle study 

programmes, non-degree postgraduate programmes 

 

dla studiów II stopnia: 

eligibility to apply for admission to a doctoral school, non-degree 

post-graduate programmes 

 

5.2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to 

możliwe): 

5.2. Possessed qualifications and professional status (if 

applicable): 

 

 

6. DODATKOWE INFORMACJE 

 

 

6. ADDITIONAL INFORMATION 

 

6.1. Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i 

otrzymanych nagrodach: 

 

6.1. Additional information, including completed practical 

placements and received awards: 

6.2. Dalsze źródła informacji: 

 

‒ 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 

6.2. Information sources: 

 

‒ AGH UST website: www.agh.edu.pl 

‒ the AGH  Statute 

‒ the AGH University of Science and Technology Study Regulations 

‒ Ministry of Science and Higher Education: 

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka 

‒ Polish Accreditation Committee: www.pka.edu.pl 

‒ Polish National Agency for Academic Exchange: 

www.nawa.gov.pl 

 

 

 

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

 

 

7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU 

7.1. Data sporządzenia: 

(format daty: 17 listopada 2021 r.) 

7.1. Date of issue: 

(format daty: 17th November 2021) 
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7.2. Podpis i pieczątka imienna rektora albo nadruk informacji 

odpowiadających danym zawartym na pieczątce: 

 

W formacie: 

z upoważnienia Rektora AGH 

 

 

…………………………………………… 

podpis i pieczęć 

7.2. Signature and name stamp of the Rector or printing of 

information that corresponds to data provided on the stamp: 

 

W formacie: 

under the authority of the Rector 

 

 

……………………………………………    

signature and stamp 

 

7.3. Pieczęć urzędowa uczelni: 

 

pieczęć urzędowa 

 

7.3. Official seal of the University: 

 

official seal 

 

 

8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO 

 

 

8. INFORMATION ON THE POLISH HIGHER EDUCATION 

SYSTEM 

 

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. 

 

8.1. Access criterion to the higher education 

 
The total duration of education until completion of a school which offers the possibility of taking the 
maturity examination is 12-15 years. Having passed successfully the maturity examination, graduates are 

awarded a secondary school leaving certificate which entitles them to apply for admission to a higher 

education institution. 

 

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.). 

8.2. Higher education system 

 
Higher education system in Poland and the basis for its operation are laid down in the Act of 20 July 2018 

– Law on Higher Education and Science (Dziennik Ustaw [Polish Journal of Laws] of 2018, item 1668 as 

amended). 
Public higher education institutions are established by the authority of the state. Studies in higher education 

institution may be conducted as first-cycle, second-cycle or long-cycle degree programmes. Studies may 

be delivered as full-time and part-time degree programmes. 
Full-time first-cycle degree programmes last at least six semesters, and if the study programme includes 

learning outcomes enabling to obtain engineering competences – at least seven semesters. Full-time 

second-cycle degree programmes last from three to five semesters. Full-time long-cycle degree 
programmes last from nine to twelve semesters. 

Part-time degree programmes may last longer than respective full-time degree programmes. 

Qualifications obtained as a result of completion of degree programmes within higher education are 
assigned to a level of the Polish Qualifications Framework specified in the Act of 22 December 2015 on 
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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. 

 

the Integrated Qualifications System (Dziennik Ustaw [Polish Journal of Laws] of 2018, item 2153, as 
amended). 

Diploma of graduation from a first-cycle degree programme confirms full qualification on the sixth level 

of the Polish Qualifications Framework.  
Diploma of graduation from a second-cycle degree programme or a long-cycle degree programme confirms 

full qualification on the seventh level of the Polish Qualifications Framework. 

 

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. 

 

8.3. Degrees awarded to graduates of higher education 

institutions: 

 
1) licencjat, inżynier and equivalent degrees: inżynier architekt, inżynier pożarnictwa, licencjat 

pielęgniarstwa, licencjat położnictwa – awarded to graduates of first-cycle programmes, 

2) magister, magister inżynier and equivalent degrees: 

a) magister inżynier architekt, magister inżynier pożarnictwa, magister pielęgniarstwa, 
magister  położnictwa –  awarded to graduates of second-cycle programmes, 

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

awarded to graduates of long-cycle programmes. 

 

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. 

 

8.4. ECTS credits 

 
In order to obtain a higher education diploma a student shall be obliged to obtain at least 180 ECTS credits 

upon graduation of a first-cycle degree programme, at least 90 ECTS credits – upon graduation of a second-

cycle degree programme, at least 300 ECTS credits – upon graduation of a long-cycle degree programme 
if it lasts from nine to ten semesters, or 360 ECTS credits – upon graduation of a long-cycle degree 

programme if it lasts from eleven to twelve semesters. 

 

Przypisy: 

 
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. 

Przypisy: 

 
1) If necessary additional pages may be added to provide information in points 2.3, 2.4, 4.2 – 4.4, 6.1 and 

6.2. 
2) In case of translation into foreign language, the higher education institution name is inscribed in original 

wording, and degree and the final grade – in Polish language.  
3) Indicate the status of the higher education institution administering the studies: public/non-public, and 

the names of the higher education institutions offering the joint programme, in the original wording. 
4) Indicate information concerning the level of the Polish Qualifications Framework assigned to 

qualifications confirmed by the diploma. 
5) In case of studies preparing for teaching profession, it shall be confirmed that graduate: 

a) completed the programme compliant with education standard preparing for performing teaching 
profession, 

b) obtained preparation for performing teaching profession, with an indication of subject or type of 

classes which can be conducted by the graduate. 
6) Or authorised person performing executive position at university. 
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