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ZARZĄDZENIE Nr 41/2017 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 27 września 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych 
i suplementu do dyplomu oraz zasad ich sporządzania 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), w zw. z § 7, § 8 i § 12 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie 
tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz 
niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów 
podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. poz. 279) oraz § 11 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie 
dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1554), w zw. z uchwałą nr 41/2017 Senatu AGH 
z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów 
pierwszego i drugiego stopnia oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych 
wydawanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz na 
podstawie art. 12 pkt 15 Statutu AGH z dnia 24 czerwca 2015 r. (uchwała nr 95/2015 Senatu 
AGH z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 
Zakres przedmiotowy zarządzenia 

1. Niniejsze zarządzenie określa: 
1) terminy wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz 

suplementu do dyplomu; 
2) zasady sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do 

dyplomów w j. polskim oraz w j. obcych, w tym także dyplomów z wyróżnieniem oraz 
dyplomów wydawanych absolwentom studiów prowadzonych na podstawie art. 168 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej 
„dyplomami wspólnymi”. 

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 
1) dyplomie – należy przez to rozumieć dyplom ukończenia studiów wyższych; 
2) suplemencie – należy przez to rozumieć suplement do dyplomu ukończenia studiów 

wyższych. 

§ 2 
Wzory dyplomów i suplementu 

1. Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, w tym także wzór 
dyplomu z wyróżnieniem oraz wzór dyplomu ukończenia studiów prowadzonych wspólnie, 
określa uchwała nr 41/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 
świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych w Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwana dalej uchwałą Senatu. 

2. Wzór suplementu do dyplomu określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom 
studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów  
i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplom 
u (Dz. U. poz. 279), zwane dalej rozporządzeniem MNiSW. 

§ 3 
Terminy wprowadzenia nowych wzorów 

1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwanej dalej Uczelnią 
od 1 października 2017 r. wydawane są dyplomy ukończenia studiów wyższych oraz 
suplementy do dyplomów według nowych wzorów. 

2. W przypadku absolwentów, których egzamin dyplomowy odbył się przed dniem  
1 października 2017 r. dyplomy i suplementy wydawane są według wzorów obowiązujących 
w dniu wydania tych dokumentów.  
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§ 4 
 Zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementu w języku polskim 

1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów sporządza się i wydaje absolwentowi dyplom 
wraz z dwoma odpisami i suplementem. 

2. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. 
3. Warunkiem wydania dyplomu jest: 

1) wniesienie opłaty w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora AGH oraz 
2) dostarczenie aktualnej fotografii (co najmniej 4 szt.). 

4. Studenci zobowiązani są wnieść opłatę, o której mowa w ust. 3 pkt 1 oraz złożyć aktualne 
fotografie (co najmniej 4 szt.) przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.  

5. Fotografie na dyplomie powinny być wykonane estetycznie, przez fotografa, na 
odpowiednim papierze, z zachowaniem zasad i powagi dokumentu, którego dotyczą. 

6. Za wydanie suplementu opłaty nie pobiera się. 

§ 5 
Zasady sporządzania i wydawania dyplomów z wyróżnieniem 

1. Dyplom z wyróżnieniem wydawany jest absolwentowi, który łącznie spełnił wszystkie 
warunki określone w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

2. Adnotacja o przyznaniu wyróżnienia powinna znaleźć się na protokole egzaminu 
dyplomowego. 

3. Sporządzenie dyplomu z wyróżnieniem odbywa się na zasadach i w trybie przewidzianych 
dla wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, określonych w niniejszym zarządzeniu. 

§ 6 
Zasady sporządzania i wydawania dyplomów wspólnych 

1. Dyplom wspólny wydawany jest absolwentowi, który łącznie spełnił wszystkie warunki 
określone w porozumieniu zawartym na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym. 

2. Sporządzenie dyplomu wspólnego odbywa się na zasadach i w trybie przewidzianych dla 
wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, określonych w niniejszym zarządzeniu,  
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W dyplomie wspólnym należy dodatkowo umieścić: 
1) godła lub logo uczelni prowadzących studia wspólnie; 
2) informację o uczelniach i podstawowych jednostkach organizacyjnych będących 

stronami porozumienia o wspólnym kształceniu; 
3) informację o uczelniach i podstawowych jednostkach organizacyjnych, w których 

posiadacz dyplomu odbywał kształcenie w ramach porozumienia o wspólnym 
kształceniu.  

§ 7 
Zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementu w języku obcym 

1. Na pisemny wniosek studenta lub absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu 
wyłącznie w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki lub rosyjski.  

2. Na pisemny wniosek studenta lub absolwenta Uczelnia wydaje jeden odpis suplementu 
wyłącznie w tłumaczeniu na język angielski. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, student powinien złożyć przed przystąpieniem  
do egzaminu dyplomowego, zaś absolwent – nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
ukończenia studiów. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na jeden z języków obcych, 
o których mowa w ust. 1, odpis wydawany jest po uprzednim wniesieniu przez absolwenta 
opłaty za wydanie dodatkowego odpisu w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem 
Rektora AGH oraz dostarczeniu aktualnej fotografii. 

6. W przypadku sporządzania odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy nazwę Uczelni, 
tytuł zawodowy oraz wynik ukończenia studiów pozostawia się w oryginalnym brzmieniu.  
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W dyplomie pod nazwą Uczelni w oryginalnym brzmieniu podaje się nazwę w tłumaczeniu 
na język obcy, zaś tytułu zawodowego oraz wyniku ukończenia studiów nie tłumaczy się. 

§ 8 
Odbiór dyplomu, suplementu oraz odpisów 

1. Dyplom ukończenia studiów oraz suplement, a także ich odpisy wydawane są osobiście 
absolwentowi albo, na jego pisemny wniosek, osobie przez niego upoważnionej, albo 
wysłane pocztą na pisemnie wskazany przez absolwenta adres, za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać potwierdzenie autentyczności 
podpisu osoby upoważnionej, dokonane przez pracownika dziekanatu lub notariusza. 

3. W przypadku wysłania dyplomu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w szczególności za 
granicę, należy zachować szczególną ostrożność i staranność w adresowaniu przesyłki. 

§ 9 
Szczegółowe zasady sporządzania dyplomów i suplementów 

1. Szczegółowe zasady sporządzania dyplomu i suplementu, ich odpisów, w tym także 
w tłumaczeniu na języki obce, oraz duplikatu dyplomu i suplementu, a także wzory 
pieczęci, określi Prorektor ds. Kształcenia. 

2. Uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego, wpisywanego do dyplomu i suplementu 
uwarunkowane jest spełnieniem wymogów, o których mowa w rozporządzeniu MNiSW. 

3. Nadzór nad wyrobieniem oraz wydaniem pieczęci imiennych przykładanych na dyplom, 
suplement, ich odpisy i duplikaty, a także na inne dokumenty potwierdzające uzyskane 
wyższe wykształcenie sprawuje Dział Nauczania AGH. 

§ 10 
Procedura przygotowania dyplomu 

1. Celem sporządzenia i wydania dyplomu, wraz z odpisami i suplementem, Dziekan Wydziału, 
nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia egzaminu dyplomowego przez 
studenta, kieruje do Działu Nauczania wniosek (w dwóch egzemplarzach) o nadanie 
numeru dyplomu. 

2. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 
3. Dział Nauczania nadaje numer dyplomu i dokonuje wpisu do centralnej księgi dyplomów 

prowadzonej w formie elektronicznej. 
4. Niezwłocznie po nadaniu numeru dyplomu przez Dział Nauczania, pracownik dziekanatu 

Wydziału zobowiązany jest sporządzić dyplom wraz z odpisami oraz suplement, wraz 
z odpisem do akt, przekazać prawidłowo wypełnione dokumenty celem złożenia podpisu 
przez Dziekana Wydziału albo upoważnionego Prodziekana oraz przyłożyć pieczęć mokrą 
w miejscu przeznaczonym na pieczęć. 

5. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 4 przygotowany dyplom wraz z odpisami 
należy niezwłocznie przekazać celem złożenia podpisu przez Rektora albo upoważnionego 
Prorektora oraz przyłożenia pieczęci suchej do tłoczenia na papierze przez Dział Obsługi 
Uczelni. 

§ 11 
Gospodarka drukami dyplomów 

1. Druki dyplomów stanowią druki ścisłego zarachowania. 
2. Druki dyplomów magazynowane są wyłącznie w Magazynie AGH i odpowiada za nie Dział 

Obsługi Uczelni – Sekcja Magazynów. 
3. Po każdorazowej dostawie Sekcja Magazynów Działu Obsługi Uczelni nanosi dla każdego 

druku dyplomu kolejny numer (w miejscu przeznaczonym na fotografię) i wpisuje go do 
książki ewidencji. 

4. Dziekanaty nie magazynują czystych druków dyplomów. 
5. Wraz z wnioskiem o nadanie numeru dyplomu, o którym mowa w § 10 ust. 1 Dziekan 

Wydziału składa zapotrzebowanie na druki dyplomów (w 3 egzemplarzach) do Działu 
Obsługi Uczelni, za pośrednictwem Działu Nauczania.  

6. W zapotrzebowaniu, o którym mowa w ust. 5 należy wskazać imienny wykaz absolwentów 
wraz z numerami albumu, liczbę i rodzaj zamawianych druków (np. dyplom pierwszego 
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stopnia, dyplom drugiego stopnia, dyplom z wyróżnieniem, dyplom wspólny) oraz odpisów 
w językach obcych. 

7. W razie zniszczenia lub konieczności wymiany druków dyplomów, zamówienie nowych 
druków odbywa się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przy czym do 
zapotrzebowania należy dołączyć egzemplarze zniszczone, które zatrzymuje i niszczy 
komisyjnie Dział Nauczania, sporządzając protokół zniszczenia. 

§ 12 
Duplikat dyplomu lub suplementu 

1. W przypadku utraty oryginału dyplomu lub suplementu absolwent może wystąpić do 
Dziekana Wydziału, na którym wydano oryginał dyplomu lub suplementu, z pisemnym 
wnioskiem o wydanie duplikatu tych dokumentów wraz z podaniem przyczyny ich utraty. 

2. Wystawienie duplikatu nie jest możliwe w przypadku utraty odpisu dyplomu w języku 
polskim lub w tłumaczeniu na jeden z języków obcych, o których mowa w § 7 ust. 1, 
a także odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski. 

3. Duplikat wystawia się na podstawie posiadanych dokumentów, w szczególności w oparciu 
o odpis dyplomu znajdujący się w teczce akt osobowych studenta. 

4. Duplikat wystawia się na oryginale druku, według wzoru obowiązującego w okresie 
wystawienia oryginału dokumentu, bez fotografii. 

5. W razie braku druku dyplomu według wzoru obowiązującego w danym czasie, duplikat 
wystawia się na przygotowanym przez pracownika dziekanatu Wydziału formularzu, 
zgodnym z treścią oryginału dyplomu lub suplementu. 

6. Duplikat dyplomu i suplementu podpisuje wyłącznie Rektor. 
7. Po wystawieniu duplikatu należy sporządzić dwie jego kserokopie: 

1) jedną kserokopię należy przekazać do Działu Nauczania celem odnotowania 
w centralnej księdze dyplomów prowadzonej w formie elektronicznej; 

2) drugą kserokopię należy umieścić w teczce akt osobowych studenta, wraz z informacją 
o wydaniu duplikatu, a także potwierdzeniem jego odbioru. 

8. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiany ponownie. 
9. Za wydanie duplikatu dyplomu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie 

oryginału. 
10. Za wydanie duplikatu suplementu opłaty nie pobiera się. 
11. Do odbioru duplikatu dyplomu lub suplementu § 8 stosuje się odpowiednio. 

§ 13 
Wymiana dyplomu lub suplementu w razie błędów, omyłek 

1. Na dyplomie i suplemencie niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek sprostowań lub 
uzupełnień. 

2. W przypadku stwierdzenia błędu lub omyłki w treści sporządzonego już dyplomu lub 
suplementu dokumenty te podlegają wymianie. 

3. Wymiana dyplomu odbywa się na zasadach i w trybie przewidzianych dla wydania dyplomu 
ukończenia studiów wyższych, określonych w niniejszym zarządzeniu, przy czym: 
1) nowy dyplom lub suplement sporządzany jest z bieżącą datą i podpisywany przez 

aktualnie urzędujące władze Uczelni; 
2) wydanie nowego druku dyplomu lub suplementu odbywa się za zwrotem dyplomu lub 

suplementu podlegającego wymianie, wraz z odpisami. 
4. Za wymianę dyplomu ukończenia studiów wyższych lub suplementu opłaty nie pobiera się. 

§ 14 
Wymiana dyplomu i suplementu w razie zmiany danych osobowych 

1. Po ukończeniu studiów nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska absolwenta 
w jego dyplomie i suplemencie, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2. Zmiana imienia (imion) i nazwiska na dyplomie oraz suplemencie po ukończeniu studiów 
dopuszczalna jest wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej kierownika urzędu stanu 
cywilnego w sprawie zmiany imienia lub nazwiska lub orzeczenia sądu wydanego 
w postępowaniu w sprawie zmiany płci. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2: 
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1) dyplom i suplement wydaje się na nowe imię (imiona) i nazwisko, na pisemny wniosek 
absolwenta, którego załącznik stanowi potwierdzona przez pracownika dziekanatu 
Wydziału kserokopia decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu; 

2) nowy dyplom i suplement sporządzany jest z bieżącą datą i podpisywany przez 
aktualnie urzędujące władze Uczelni; 

3) wydanie nowego druku dyplomu i suplementu odbywa się za zwrotem dyplomu 
i suplementu podlegającego wymianie wraz z odpisami. 

4. Za wymianę dyplomu ze względu na zmianę danych osobowych pobierana jest opłata jak 
za wydanie dyplomu. 

5. Za wymianę suplementu ze względu na zmianę danych osobowych opłaty nie pobiera się. 
6. W przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem 

studiów, dyplom i suplement wystawia się na nowe imię (imiona) lub nazwisko. Nowe imię 
(imiona) lub nazwisko może być wpisane wyłącznie na podstawie odpisu aktu małżeństwa, 
decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenia sądu, których 
kserokopie potwierdzone przez pracownika dziekanatu Wydziału dołącza się do teczki akt 
osobowych studenta. 

§ 15 
Uwierzytelnianie dokumentów o wykształceniu 

1. Dokumenty wydawane przez Uczelnię w związku z ukończeniem studiów przeznaczone do 
obrotu prawnego z zagranicą, są uwierzytelniane na pisemny wniosek zainteresowanego. 

2. Podmiot uprawniony do uwierzytelniania określonego rodzaju dokumentu przeznaczonego 
do obrotu prawnego z zagranicą, sposób uwierzytelniania oraz wysokość i sposób 
pobierania opłaty za wykonywanie tych czynności określa ustawa Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 
2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1554). 

§ 16 
Przepisy przejściowe i końcowe 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 
2. Traci moc zarządzenie Nr 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych 
wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz zasad ich 
sporządzania. 

 
 
 

R E K T O R 

 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


