
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 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 7, § 9 i § 11 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 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. Nr 196, 

poz. 1167) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 

września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188), 

w zw. z uchwałą nr 247/2012 Senatu AGH z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 

zatwierdzenia wzorów dyplomów AGH oraz art. 12 pkt 15) Statutu AGH z dnia 28 

września 2011 r. z późn. zm., zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

[nowe wzory] 

 

1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwanej dalej 

Uczelnią, wprowadza się z dniem 1 stycznia 2014 r. nowe wzory dyplomów 

ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu, a także określa się 

zasady ich sporządzania. 

2. Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, w tym także wzór 

dyplomu z wyróżnieniem, określa uchwała nr 247/2012 Senatu AGH z dnia 28 

listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów AGH, zwana dalej 

uchwałą Senatu. 

3. Wzór suplementu do dyplomu określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 1 września 2011 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, zwane dalej rozporządzeniem MNiSW. 

4. 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 

 [sporządzenie i wydanie dyplomu 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 aktualnego zdjęcia (co najmniej 4 szt.). 

4. Studenci zobowiązani są wnieść opłatę, o której mowa w ust. 3 pkt 1) oraz złożyć 

aktualne zdjęcia (co najmniej 4 szt.) przed przystąpieniem do egzaminu 

dyplomowego. 

5. Za wydanie suplementu opłaty nie pobiera się. 

6. Dowód wniesienia opłaty za dyplom załączany jest do teczki akt osobowych studenta. 



 

§ 3 

[dyplom z wyróżnieniem] 

 

1. Dyplom z wyróżnieniem wydawany jest absolwentowi, który łącznie spełnił wszystkie 

warunki określone w Regulaminie Studiów AGH. 

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. 

 

§ 4 

[sporządzenie i wydanie dyplomu i suplementu w języku obcym] 

 

1. Na pisemny wniosek studenta lub absolwenta wydaje się 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 wydaje się nie więcej niż trzy odpisy 

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 upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 wydanie dokumentów 

w odpisach w tłumaczeniu na język obcy nie jest dopuszczalne. 

 

§ 5 

[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. 

 

§ 6 

[zasady sporządzania dyplomów i suplementów] 

 

1. Zasady sporządzania dyplomu, jego odpisów, w tym także w tłumaczeniu na język 

angielski, oraz duplikatu dyplomu, a także wzory pieczęci, określa załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Zasady sporządzania suplementu, jego odpisów, w tym także w tłumaczeniu na język 

angielski, oraz duplikatu suplementu, a także wzory pieczęci, określa załącznik nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 



3. Uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego, wpisywanego do dyplomu i suplementu 

uwarunkowane jest spełnieniem wymogów, o których mowa w rozporządzeniu 

MNiSW. 

4. 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. 

5. Zasady sporządzania odpisów dyplomów w tłumaczeniu na język: niemiecki, 

hiszpański, francuskim i rosyjski, określi Prorektor ds. Kształcenia w drodze odrębnej 

Instrukcji. 

 

§ 7 

[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 nr 3 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. 

 

§ 8  

[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 zdjęcie) 

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 § 7 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. 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia, dyplom z wyróżnieniem) 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. 

 

§ 9 

[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 § 4 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. Duplikat dyplomu i suplementu podpisuje wyłącznie Rektor. 

6. 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. 

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 § 5 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 10 

[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. 

4. Za wymianę dyplomu ukończenia studiów wyższych lub suplementu opłaty nie 

pobiera się. 

 

§ 11 

[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 dopuszczalna jest 

wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu wydanego 

w postępowaniu w sprawie zmiany płci.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2: 

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. 



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. 

 

§ 12 

[legalizacja dokumentów o wykształceniu] 

 

1. Dokumenty wydawane przez Uczelnię przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą 

są legalizowane na pisemny wniosek studenta lub absolwenta. 

2. Dyplomy ukończenia studiów oraz zaświadczenia o ukończeniu studiów legalizuje 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a poświadczenia tych dokumentów 

w formie apostille – Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

3. Pozostałe dokumenty niewymienione w ust. 2, w szczególności suplement, legalizuje 

Uczelnia. 

4. Legalizacja polega na umieszczeniu na dokumencie: 

1) klauzuli w brzmieniu: „Stwierdza się autentyczność dokumentu”; 

2) podpisu osoby upoważnionej do legalizacji dokumentu; 

3) pieczęci urzędowej Uczelni; 

4) nazwy miejscowości i daty; 

5. Do legalizacji przedstawia się wyłącznie oryginały dokumentów. 

6. Dokumenty wielostronicowe powinny być zszyte i w miejscach zszycia opieczętowane 

pieczęcią urzędową Uczelni w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu. 

 

§ 13 

[przepisy przejściowe i końcowe] 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

2. Traci moc zarządzenie Nr 16/2009 Rektora AGH z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, suplementu do dyplomów. 

3. Traci moc zarządzenie Nr 4/2005 Rektora AGH z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie 

wprowadzenia w życie Instrukcji gospodarki drukami dyplomów, indeksów 

i legitymacji studenckich w zakresie, w jakim dotyczy gospodarki drukami dyplomów. 

4. W przypadku absolwentów AGH, których egzamin dyplomowy odbył się przed dniem  

1 stycznia 2014 roku dyplomy oraz suplementy wydawane są według wzorów 

określonych w przepisach dotychczasowych. 

 

§ 14 

 

Podstawową formą podania „Zasad sporządzania dyplomu ukończenia studiów wyższych” 

oraz „Zasad sporządzania suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych” do 

wiadomości pracowników AGH jest publikacja w Internecie na stronie głównej AGH. 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

   prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 

 

 



 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2013 Rektora AGH z dnia 30 grudnia 2013 r. 
 

 

ZASADY SPORZĄDZANIA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH 

 

 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Przed przystąpieniem do przygotowania i druku dyplomu pracownik dziekanatu 

Wydziału zobowiązany jest: 

1) zweryfikować poprawność i kompletność danych znajdujących się w Systemie 

Dziekanat.XP; 

2) zweryfikować poprawność i kompletność danych widniejących na protokole 

egzaminu dyplomowego, w szczególności w zakresie ustalonego na 

posiedzeniu komisji egzaminacyjnej wyniku ukończenia studiów, zgodnie 

z zapisami Regulaminu Studiów AGH.  

 

2. Pracownik dziekanatu Wydziału w przypadku stwierdzenia braku lub nieprawidłowości 

danych niezwłocznie zwraca się do: 

1) przewodniczącego komisji egzaminacyjnej – celem dokonania sprostowania na 

protokole egzaminu dyplomowego; 

2) Dziekana Wydziału – celem dokonania sprostowania na innym dokumencie 

potwierdzającym przebieg studiów. 

 

3. Sprostowań dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie 

nieprawidłowego zapisu i wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. 

W miejscu sprostowania umieszcza się adnotację: "Dokonano sprostowania", podpis 

osoby upoważnionej do wystawiania określonego dokumentu, datę i pieczęć 

urzędową. Dodatkowo, w przypadku sprostowania dokonywanego w dokumentacji 

prowadzonej w formie elektronicznej należy umieścić informację o sprostowaniu, jego 

dacie i osobie, która dokonała sprostowania. Informację o dokonanym sprostowaniu 

umieszcza się w teczce akt osobowych studenta. 

 

4. Pracownik dziekanatu Wydziału ma obowiązek wydrukować dyplom ukończenia 

studiów na drukarce w oparciu o dane dostępne w Systemie Dziekanat.XP. Treść 

dyplomu drukowana jest kolorem czarnym, czcionką Fago Office Pro 11 pt. 

 

5. Odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (angielski, francuski, hiszpański, 

niemiecki lub rosyjski) wydaje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku przez studenta lub absolwenta. Jeżeli wniosek został złożony przed 

ukończeniem studiów, odpis w tłumaczeniu na język obcy wydaje się łącznie 

z dyplomem wraz z odpisami i suplementem w języku polskim. 

 

6. Zdjęcia na dyplomie: 

1) na oryginale i na wszystkich odpisach dyplomu umieszcza się identyczne zdjęcia, 

o wymiarach 45 x 65 mm; 

2) aktualne zdjęcia na dyplomie winny być wykonane estetycznie, przez fotografa, na 

odpowiednim papierze, z zachowaniem zasad i powagi dokumentu, którego 

dotyczą; 

3) niedopuszczalne jest przeklejanie zdjęć z wytłoczoną już pieczęcią. 

 

7. Pieczęcie urzędowe i pieczątki: 

1) zdjęcia absolwenta na oryginale dyplomu i na odpisach pieczętuje się w prawym 

dolnym rogu pieczęcią urzędową Uczelni do tłoczenia na papierze (tzw. pieczęcią 

suchą); 



2) pod podpisem absolwenta (posiadacza dyplomu) przykłada się pieczęć urzędową 

Uczelni do tuszu (tzw. małą pieczęć mokrą w kolorze czerwonym o średnicy 20 

mm) 

3) w dolnej części dyplomu w miejscu do tego przeznaczonym przykładane są 

pieczęcie imienne Rektora i Dziekana Wydziału; pieczęcie Dziekana Wydziału 

przykładane są w kolorze czarnym według następującego wzoru:  

 
D Z I E K A N 

Wydziału … 
 
 

prof. dr hab. inż. Jan Kowalski 

 

4) w przypadku, gdy dyplom podpisywany jest przez Prorektora lub Prodziekana 

pieczęć imienna winna zawierać adnotację o upoważnieniu; pieczęcie Prorektora 

lub Prodziekana przykładane są w kolorze czarnym według następującego wzoru:  
 

z up. PROREKTOR 
Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 
prof. dr hab. inż. Jan Nowak 

 

 
z up. PRODZIEKAN 

Wydziału … 

 
prof. dr hab. inż. Jan Kowalski 

 

8. Napisy: „(ODPIS)”, „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”, „(COPY)” drukowane są 

w kolorze czarnym, w prawym górnym rogu dyplomu. 

 

9. Dyplom wraz z odpisami, suplementem oraz jego odpisami wydawany jest w teczce: 

w kolorze zielonym – w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia, w kolorze 

czerwonym – w przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia. 

 

10. W przypadku konieczności wydania duplikatu dyplomu: 

1) na druku dyplomu, w prawym górnym rogu umieszcza się w kolorze czarnym 

wyraz: „Duplikat” oraz datę wydania duplikatu, według następującego wzoru: 

 

       „DUPLIKAT 

wystawiono dnia 15 czerwca 2014 r.” 

 

2) miejsce przeznaczone na zdjęcie należy przekreślić; 

3) w miejscach podpisów Rektora i Dziekana Wydziału należy wpisać 

tytuły/stopnie naukowe oraz nazwiska osób, które podpisały oryginał dyplomu; 

4) duplikat podpisuje aktualnie urzędujący Rektor na środku powyżej miejsca na 

podpisy Dziekana Wydziału i Rektora, 

5) duplikatu dyplomu nie wydaje się w teczce. 

 

 

II. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIENIA TREŚCI DYPLOMU 

W JĘZYKU POLSKIM: 

 

W przypadku sporządzania dyplomu w języku polskim, dyplom należy wypełnić treściami 

według następujących zasad: 

 

1) Pan(i) - dane osobowe dotyczące absolwenta umieszczone na dyplomie muszą 

być identyczne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym. Jeżeli w dowodzie 



osobistym widnieją dwa imiona, to powinny być one umieszczone zarówno na 

protokole egzaminu dyplomowego, jak i na dyplomie. W przypadku studentów 

zagranicznych dane umieszczone na dyplomie muszą być zgodne z danymi 

widniejącymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość danej osoby; 

 

2) data urodzenia – zob. uwaga w pkt 1; datę należy wpisać w układzie: dzień-

miesiąc-rok, przy czym nazwę miesiąca należy wpisać słownie w formie 

odmienionej w dopełniaczu, według następującego wzoru: „16 lutego 1989 r.”; 

 

3) miejsce urodzenia – zob. uwaga w pkt 1; nazwa polskiej miejscowości winna 

być wpisana w formie nieodmienionej, np. „Kraków”; 

UWAGA: obcojęzyczne nazwy miejscowości należy wpisać w oryginalnym 

brzmieniu. Dopuszczalne jest wpisanie funkcjonującego w powszechnym użyciu 

w języku polskim odpowiednika nazwy miejscowości, np. Mińsk, Lwów, jednak 

w tych przypadkach zaleca się dopisanie po nazwie miejscowości nazwy kraju, tj. 

Mińsk (Białoruś). W przypadku studentów, u których miejsce urodzenia 

w dokumencie potwierdzającym tożsamość wpisane zostało alfabetem innym niż 

łaciński (np. cyrylicą), należy zastosować jego transliterację. 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) uzyskał(a) na – należy wpisać nazwę Wydziału ustaloną w Statucie AGH 

w formie odmienionej, np. Wydziale Matematyki Stosowanej; 

 

5) kwalifikacje – należy wpisać odpowiednio: „pierwszego stopnia” albo „drugiego 

stopnia”; 

 

6) w formie – należy wpisać odpowiednio: „stacjonarnej” albo „niestacjonarnej”; 

 

7) na kierunku – należy wpisać nazwę kierunku z dużych liter, w formie 

nieodmienionej, np. „Mechanika i Budowa Maszyn”, „Inżynieria Materiałowa”, 

„Socjologia”; 

 

8) w specjalności – należy wpisać nazwę specjalności w brzmieniu zatwierdzonym 

przez Senat AGH, w formie nieodmienionej, np. „Geotechnika i budownictwo 

specjalne”; 

UWAGA: w przypadku braku specjalności na danym kierunku i poziomie 

kształcenia należy umieścić poziomą kreskę „—”; 

 

9) w obszarze – należy wpisać odpowiednio, zgodnie z właściwą uchwałą Senatu 

AGH w sprawie określenia efektów kształcenia na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia, w formie odmienionej: 

‒ nauk humanistycznych 

‒ nauk społecznych 

‒ nauk ścisłych 

‒ nauk przyrodniczych 

‒ nauk technicznych 

UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali 

program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów kierunków studiów, którzy 

zrealizowali program nauczania opracowany w oparciu o standardy kształcenia 

(rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. 

w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów 

kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by 

prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. Nr 164 

http://ksng.gugik.gov.pl/


poz. 1166 z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski w ramach tzw. 

kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę „—”; 

UWAGA: w przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednego 

obszaru należy wpisać wszystkie obszary, do których przyporządkowano kierunek 

studiów; 

 

10) o profilu – należy wpisać w formie odmienionej odpowiednio: 

„ogólnoakademickim” albo „praktycznym”; 

UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali 

program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów kierunków studiów, którzy 

zrealizowali program nauczania opracowany w oparciu o standardy kształcenia 

(rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. 

w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów 

kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by 

prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. Nr 164 

poz. 1166 z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski w ramach tzw. 

kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę „—”; 

 

11) z wynikiem – należy wpisać słownie, w formie odmienionej, z małej litery, np. 

„bardzo dobrym”, „plus dobrym”, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 

Studiów AGH; 

 

12) tytuł zawodowy – należy wpisać w formie odmienionej, z małej litery, np. 

„licencjata”, „inżyniera”, „magistra”, „magistra inżyniera”; 

 

13) w dniu – należy wpisać datę złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu 

dyplomowego; datę należy wpisać w układzie: dzień-miesiąc-rok, przy czym 

nazwę miesiąca należy wpisać słownie w formie odmienionej w dopełniaczu, 

według następującego wzoru: „1 czerwca 2014 r.”; 

 

14) Numer dyplomu – słowa „Numer dyplomu” nie są widoczne na wzorze dyplomu, 

lecz są drukowane automatycznie wraz z pozostałymi treściami do wypełnienia, 

w lewym dolnym rogu, pod miejscem na pieczęć urzędową Uczelni; należy wpisać 

numer dyplomu nadany przez Dział Nauczania; numer dyplomu na oryginale i na 

odpisach musi być identyczny; wpisywany jest także do suplementu; 

 

15) Miejscowość i data wydania dyplomu – słowa „Miejscowość i data wydania 

dyplomu” nie są widoczne na wzorze dyplomu; w prawym dolnym rogu dyplomu 

należy wpisać miejsce i datę w układzie: dzień-miesiąc-rok, według następującego 

wzoru: „Kraków, 15 czerwca 2014 r.”; 

UWAGA: data wydania odpisów musi być zgodna z datą wydania oryginału 

dyplomu, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 10 zarządzenia, 

uzasadniające wymianę odpisu. 

  



III. PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE TREŚCI DYPLOMU W JĘZYKU POLSKIM: 

 

 

 

                                                                                                                    (ODPIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan(i) Katarzyna Nowak 

data urodzenia 16 lutego 1989 r. 

miejsce urodzenia Kraków 

  

uzyskał(a) na Wydziale Energetyki i Paliw 

kwalifikacje pierwszego stopnia 

w formie niestacjonarnej 

na kierunku Technologia Chemiczna 

w specjalności — 

w obszarze nauk technicznych 

o profilu ogólnoakademickim 

z wynikiem bardzo dobrym 

tytuł zawodowy inżyniera 

w dniu 30 czerwca 2014 r. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Numer dyplomu: 12345 Kraków, 10 lipca 2014 r. 

 

  



IV. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIENIA TREŚCI DYPLOMU 

W TŁUMACZENIU NA JĘZYK ANGIELSKI: 

 

W przypadku sporządzania dyplomu w tłumaczeniu na język angielski dyplom należy 

wypełnić treściami według następujących zasad: 

 

1) Mr (Ms) – dane osobowe dotyczące absolwenta umieszczone na dyplomie muszą 

być identyczne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym. Jeżeli w dowodzie 

osobistym widnieją dwa imiona, to powinny być one umieszczone zarówno na 

protokole egzaminu dyplomowego, jak i na dyplomie. W przypadku studentów 

zagranicznych dane umieszczone na dyplomie muszą być zgodne z danymi 

widniejącymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość danej osoby; 

 

2) date of birth – zob. uwaga jak w pkt 1; datę należy wpisać w układzie: dzień-

miesiąc-rok, według następującego wzoru: „1st May 1988”, „2nd June 1990”, „3rd 

July 1991”, „16th September 1989”; tłumaczenia nazw miesięcy należy wpisać 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

polska nazwa angielskie tłumaczenie 

styczeń January 

luty February 

marzec March 

kwiecień April 

maj May 

czerwiec June 

lipiec July 

sierpień August 

wrzesień September 

październik October 

listopad November 

grudzień December 

 

 

3) place of birth – zob. uwaga jak w pkt 1; nazwa polskiej miejscowości winna być 

wpisana w formie nieodmienionej, w oryginalnym brzmieniu, np. „Kraków”; 

UWAGA: obcojęzyczne nazwy miejscowości należy wpisać w oryginalnym 

brzmieniu lub w tłumaczeniu na język angielski; w przypadku studentów, 

u których miejsce urodzenia w dokumencie potwierdzającym tożsamość wpisane 

zostało alfabetem innym niż łaciński (np. cyrylicą), należy zastosować jego 

transliterację. 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) was awarded at – należy wpisać nazwę Wydziału w tłumaczeniu na język 

angielski: 

 

polska nazwa angielskie tłumaczenie 

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii the Faculty of Mining and Geoengineering 

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki 
Przemysłowej 

the Faculty of Metals Engineering and 
Industrial Computer Science 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 

the Faculty of Electrical Engineering, 
Automatics, Computer Science and 
Biomedical Engineering 

Wydział Informatyki, Elektroniki 
i Telekomunikacji 

the Faculty of Computer Science, 
Electronics and Telecommunications 

Wydział Inżynierii Mechanicznej the Faculty of Mechanical Engineering 

http://ksng.gugik.gov.pl/


i Robotyki and Robotics 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony 

Środowiska 

the Faculty of Geology, Geophysics and 

Environmental Protection 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii 
Środowiska 

the Faculty of Mining Surveying and 
Environmental Engineering 

Wydział Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki 

the Faculty of Materials Science and 
Ceramics 

Wydział Odlewnictwa the Faculty of Foundry Engineering 

Wydział Metali Nieżelaznych the Faculty of Non-Ferrous Metals 

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu the Faculty of Drilling, Oil and Gas 

Wydział Zarządzania the Faculty of Management 

Wydział Energetyki i Paliw the Faculty of Energy and Fuels 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
the Faculty of Physics and Applied 
Computer Science 

Wydział Matematyki Stosowanej the Faculty of Applied Mathematics 

Wydział Humanistyczny the Faculty of Humanities 

 

 

5) qualification of – należy wpisać odpowiednio: „first-cycle degree programme” 

albo „second-cycle degree programme”; 

 

6) in the form of – należy wpisać odpowiednio: „full-time programme” albo „part-

time programme”; 

 

7) in the field of – należy wpisać nazwę kierunku z dużej litery w tłumaczeniu na 

język angielski: 

 

polska nazwa angielskie tłumaczenie 

Automatyka i Robotyka Automatics Control and Robotics 

Budownictwo Civil Engineering 

Ceramika Ceramics 

Chemia Budowlana Chemistry of Building Materials 

Edukacja Techniczno-Informatyczna 
Education in Technology and Computer 
Science  

Ekologiczne Źródła Energii Ecological Sources of Energy 

Elektronika i Telekomunikacja Electronics and Telecommunications 

Elektrotechnika Electrical Engineering 

Energetyka Power Engineering 

Fizyka Medyczna Medical Physics 

Fizyka Techniczna Technical Physics 

Geodezja i Kartografia Geodesy, Surveying and Cartography 

Geofizyka Geophysics 

Górnictwo i Geologia Mining and Geology 

Informatyka Computer Science 

Informatyka i Ekonometria 
Information Technology and 
Econometrics 

Informatyka Stosowana Applied Computer Science 

Inżynieria Akustyczna Acoustic Engineering 

Inżynieria Biomedyczna Biomedical Engineering 

Inżynieria Materiałowa Materials Engineering 

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa Mechanical and Materials Engineering 

Inżynieria Naftowa i Gazownicza Oil and Gas Engineering 

Inżynieria Obliczeniowa Computational Engineering 

Inżynieria Środowiska Environmental Engineering 

Kulturoznawstwo Cultural Studies 



Matematyka Mathematics 

Mechanika i Budowa Maszyn Mechanical Engineering 

Mechatronika Mechatronics 

Metalurgia Metallurgy 

Ochrona Środowiska Environmental Protection 

Socjologia Sociology  

Technologia Chemiczna Chemical Technology 

Teleinformatyka Teleinformatics 

Turystyka i Rekreacja Tourism and Recreation  

Wirtotechnologia Virtotechnology 

Zarządzanie Management 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering 

 

 

8) with major in – należy wpisać anglojęzyczną nazwę specjalności w brzmieniu 

ustalonym przez Dziekana Wydziału 

UWAGA: w przypadku braku specjalności na danym kierunku i poziomie 

kształcenia należy umieścić poziomą kreskę „—”; 

 

9) in the area of – należy wpisać odpowiednio, zgodnie z właściwą uchwałą Senatu 

AGH w sprawie określenia efektów kształcenia na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia, z małej litery, w tłumaczeniu na język angielski: 

 
polska nazwa angielskie tłumaczenie 

nauk humanistycznych humanities 

nauk społecznych social sciences 

nauk ścisłych exact sciences 

nauk przyrodniczych natural sciences 

nauk technicznych technical sciences 

 

UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali 

program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów kierunków studiów, którzy 

zrealizowali program nauczania opracowany w oparciu o standardy kształcenia 

(rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. 

w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów 

kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by 

prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. Nr 164 

poz. 1166 z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski w ramach tzw. 

kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę „—”; 

 

10) of the general – należy wpisać odpowiednio: „academic profile” albo „practical 

profile”; 

UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali 

program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów kierunków studiów, którzy 

zrealizowali program nauczania opracowany w oparciu o standardy kształcenia 

(rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. 

w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów 

kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by 

prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. Nr 164 

poz. 1166 z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski w ramach tzw. 

kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę „—”; 

 



11) with the final grade – należy wpisać słownie, w formie nieodmienionej, z małej 

litery, w tłumaczeniu na język angielski, zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie Studiów AGH: 

 
polska nazwa angielskie tłumaczenie 

bardzo dobry very good 

plus dobry good plus 

dobry good 

plus dostateczny satisfactory plus 

dostateczny satisfactory 

 

 

12) the degree awarded – należy wpisać w formie nieodmienionej, z małej litery, 

w j. polskim, zgodnie z tytułem zawodowym wpisanym w oryginale dyplomu 

(nazwa tytułu zawodowego nie jest tłumaczona), np. „licencjat”, „inżynier”, 

„magister”, „magister inżynier”; 

 

13) on – należy wpisać datę złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu 

dyplomowego, według następującego wzoru: „15th May 2014”; 

 

14) Diploma number – słowa „Diploma number” nie są widoczne na wzorze 

dyplomu, lecz są drukowane automatycznie wraz z pozostałymi treściami do 

wypełnienia, w lewym dolnym rogu, pod miejscem na pieczęć urzędową Uczelni; 

należy wpisać numer dyplomu nadany przez Dział Nauczania; numer dyplomu na 

oryginale i na odpisach musi być identyczny; wpisywany jest także do 

suplementu;  

 

15) Miejscowość i data wydania dyplomu – zwrot nie podlega tłumaczeniu i nie 

jest widoczny na wzorze dyplomu; w prawym dolnym rogu dyplomu należy wpisać 

miejsce i datę w układzie: dzień-miesiąc-rok, według następującego wzoru: 

„Kraków, 15th June 2014”; 

UWAGA: data wydania odpisów musi być zgodna z datą wydania oryginału 

dyplomu, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 10 zarządzenia, 

uzasadniające wymianę odpisu. 

  



V. PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE TREŚCI DYPLOMU W JĘZYKU ANGIELSKIM: 

 

 

 

                                                                                                                         (COPY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr (Ms) Katarzyna Nowak 

date of birth 16th February 1989 

place of birth Kraków 

  

was awarded at  the Faculty of Energy and Fuels 

qualification of first-cycle degree programme 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2013 Rektora AGH z dnia 30 grudnia 2013 r. 
 

 

ZASADY SPORZĄDZANIA SUPLEMENTU  

DO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH  

 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Przed przystąpieniem do przygotowania i druku suplementu pracownik dziekanatu 

Wydziału zobowiązany jest: 

1) zweryfikować poprawność i kompletność danych znajdujących się w Systemie 

Dziekanat.XP; 

2) zweryfikować poprawność i kompletność danych znajdujących się w kartach 

okresowych osiągnięć studenta oraz protokołach zaliczenia/egzaminu, a także 

danych widniejących na protokole egzaminu dyplomowego, w szczególności 

w zakresie ustalonego na posiedzeniu komisji egzaminacyjnej wyniku 

ukończenia studiów, zgodnie z zapisami Regulaminu Studiów AGH.  

 

2. Pracownik dziekanatu Wydziału w przypadku stwierdzenia braku lub nieprawidłowości 

danych niezwłocznie zwraca się do: 

1) przewodniczącego komisji egzaminacyjnej – celem dokonania sprostowania na 

protokole egzaminu dyplomowego; 

2) Dziekana Wydziału – celem dokonania sprostowania na innym dokumencie 

potwierdzającym przebieg studiów. 

 

3. Sprostowań dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie 

nieprawidłowego zapisu i wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. 

W miejscu sprostowania umieszcza się adnotację: "Dokonano sprostowania", podpis 

osoby upoważnionej do wystawiania określonego dokumentu, datę i pieczęć 

urzędową. Dodatkowo, w przypadku sprostowania dokonywanego w dokumentacji 

prowadzonej w formie elektronicznej należy umieścić informację o sprostowaniu, jego 

dacie i osobie, która dokonała sprostowania. Informację o dokonanym sprostowaniu 

umieszcza się w teczce akt osobowych studenta. 

 

4. Pracownik dziekanatu Wydziału ma obowiązek wydrukować suplement na drukarce 

w oparciu o dane znajdujące się w Systemie Dziekanat.XP.  

 

5. Suplement drukowany jest w kolorze czarnym, dwustronnie, na papierze offsetowym 

białym w formacie A4 i gramaturze 80 g/m2, czcionką Times New Roman CE 11 pkt. 

 

6. Suplement wydawany jest absolwentowi w teczce na dyplom. 

 

7. Suplement w języku polskim sporządzany jest w dwóch egzemplarzach: jeden 

wydawany absolwentowi i jeden odpis do akt; wydawany jest łącznie z dyplomem 

i jego odpisami w języku polskim. 

 

8. Suplement tłumaczony jest wyłącznie na język angielski. 

 

9. Suplement w tłumaczeniu na język angielski wydawany jest w nie więcej niż trzech 

odpisach, w zależności od ilości wskazanej we wniosku studenta lub absolwenta. 

 

10. Suplement w tłumaczeniu na język angielski należy wydać nie później niż w terminie 

30 dni od dnia złożenia wniosku przez studenta lub absolwenta. Jeżeli wniosek został 

złożony przed ukończeniem studiów, wówczas suplement w tłumaczeniu na język 

angielski należy wydać łącznie z dyplomem wraz z odpisami i suplementem w języku 

polskim. 



 

11. Podpis Dziekana Wydziału na suplemencie i data jego sporządzenia winny być zgodne 

z podpisem i datą sporządzenia dyplomu, chyba że zachodzą okoliczności, o których 

mowa w § 10 zarządzenia. 

 

12. W suplemencie nie pozostawia się żadnej rubryki niewypełnionej ani żadnej się nie 

likwiduje. 

 

13. Suplement oraz jego odpisy należy zszyć przy pomocy tzw. oczkownicy w lewym 

górnym rogu w sposób uniemożliwiający wymianę kart i przyłożyć pieczęć urzędową 

Uczelni na pierwszej stronie, według następującego wzoru: 

 
zszycie przy pomocy tzw. oczkownicy 

 
 

 

 

 

 

 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 
 

Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy 

oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych informacji dla lepszego zrozumienia oraz 

sprawiedliwego uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą. Suplement zawiera opis 

rodzaju, poziomu, kontekstu, treści i statusu odbytych studiów i pomyślnie ukończonych przez osobę wymienioną 

w oryginalnym dyplomie. Opis ten nie powinien zawierać żadnych sądów wartościujących, stwierdzeń 

o równoważności lub sugestii dotyczących uznania. Powinien dostarczać informacji odnośnie do wszystkich 

ośmiu sekcji. Tam gdzie informacja nie została podana, należy wyjaśnić przyczyny jej braku. 
 

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

 

 

 

14. Napisy: „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”, „(COPY)” drukowane są w kolorze 

czarnym, pod wyrazami „SUPLEMENT DO DYPLOMU”. 

 

15. Za weryfikację treści zamieszczonych w poszczególnych punktach suplementu 

odpowiedzialny jest pracownik dziekanatu Wydziału sporządzający suplement. 

 

16. W przypadku konieczności wydania duplikatu suplementu: 

1) na druku suplementu, pod wyrazami „SUPLEMENT DO DYPLOMU” należy 

umieścić w kolorze czarnym wyraz: „Duplikat” oraz datę wydania duplikatu, 

według następującego wzoru: 

 

„SUPLEMENT DO DYPLOMU 

ważny z dyplomem nr … 

DUPLIKAT 

wystawiono dnia 15 czerwca 2014 r.” 

 

2) w miejscu podpisu Dziekana Wydziału należy wpisać tytuł/stopień naukowy 

oraz nazwisko osoby, która podpisała oryginał suplementu; 

3) duplikat podpisuje wyłącznie aktualnie urzędujący Rektor, pod punktem 7.4.; 

4) duplikatu suplementu nie wydaje się w teczce. 

 

 



II. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIENIA TREŚCI 

SUPLEMENTU W JĘZYKU POLSKIM: 

 

W przypadku sporządzania suplementu w języku polskim, suplement należy wypełnić 

treściami według następujących zasad: 

 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

 

Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję 

Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych 

informacji dla lepszego zrozumienia oraz sprawiedliwego uznawania kwalifikacji 

akademickich i zawodowych w kraju i za granicą. Suplement zawiera opis rodzaju, 

poziomu, kontekstu, treści i statusu odbytych studiów i pomyślnie ukończonych przez 

osobę wymienioną w oryginalnym dyplomie. Opis ten nie powinien zawierać żadnych 

sądów wartościujących, stwierdzeń o równoważności lub sugestii dotyczących uznania. 

Powinien dostarczać informacji odnośnie do wszystkich ośmiu sekcji. Tam gdzie 

informacja nie została podana, należy wyjaśnić przyczyny jej braku. 

 

SUPLEMENT DO DYPLOMU 

ważny z dyplomem nr .................. 

 

‒ należy wpisać numer, znajdujący się na dyplomie, nadany przez Dział Nauczania 

‒ UWAGA: odpis suplementu przeznaczony do akt należy wykonać według zasad 

określonych dla suplementu, przy czym tytuł suplementu należy wpisać według 

następującego wzoru: 

 

SUPLEMENT DO DYPLOMU 

(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) 

ważny z dyplomem nr .................. 

 

 

1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 

 

1.1. Nazwisko: 

‒ zgodnie z treścią na dyplomie 

 

1.2. Imię (imiona): 

‒ zgodnie z treścią na dyplomie 

 

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

‒ zgodnie z treścią na dyplomie 

 

1.4. Numer identyfikacyjny, kod studenta albo numer albumu: 

‒ należy wpisać 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 Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy): 

‒ należy wpisać pełną nazwę określającą posiadane wykształcenie (tytuł zawodowy) 

w jej oryginalnym brzmieniu językowym w formie nieodmienionej (w 

mianowniku), z małej litery, np. „licencjat”, „inżynier”, „magister”, „magister 

inżynier” 

 



2.2. Kierunek studiów i specjalność oraz profil kształcenia: 

‒ należy wpisać zgodnie z treścią na dyplomie: 

 kierunek studiów – należy wpisać nazwę kierunku z dużych liter, 

w formie nieodmienionej, np. „Mechanika i Budowa Maszyn”, „Inżynieria 

Materiałowa”, „Socjologia” 

 specjalność – należy wpisać nazwę specjalności w brzmieniu 

zatwierdzonym przez Senat AGH, w formie nieodmienionej, np. 

„Geotechnika i budownictwo specjalne” 

UWAGA: w przypadku braku specjalności na danym kierunku i poziomie 

kształcenia należy umieścić poziomą kreskę „—” 

 profil – należy wpisać w formie nieodmienionej odpowiednio: „profil 

ogólnoakademicki” albo „profil praktyczny” 

UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy 

zrealizowali program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów 

kierunków studiów, którzy zrealizowali program nauczania opracowany 

w oparciu o standardy kształcenia (rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów 

kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, 

a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by 

prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. 

Nr 164 poz. 1166 z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski 

w ramach tzw. kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę 

„—” 

‒ przykład: kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: —, profil: 

ogólnoakademicki 

 

2.3. Nazwa i status uczelni wydającej dyplom: 

‒ należy wpisać: 

 

„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. AGH 

poprzez swoje wydziały ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora 

i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego 

profesora.” 

 

‒ UWAGA: jeżeli Wydział uzyskał akredytację instytucjonalną lub programową 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.” 

 

UWAGA: ze względu na zmianę nazwy PKA od 1 października 2011 r. 

należy zwrócić uwagę, czy akredytacja została przyznana przez Polską 

czy też Państwową Komisję Akredytacyjną 

 

‒ jeżeli dyplom jest wydawany wspólnie przez dwie lub więcej uczelnie, to ich nazwy 

powinny być wymienione w ich oryginalnym brzmieniu wraz ze wskazaniem tej, 

w której student był immatrykulowany (uczelni macierzystej) 



 

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 MNiSW (uczelnia publiczna/niepubliczna). 

Informację o statusie prawnym uczelni zagranicznych można uzyskać 

w Departamencie Strategii MNiSW, pełniącym rolę ośrodka ENIC-NARIC 

‒ UWAGA: w punkcie 2.4 należy wymienić nazwy uczelni, w których student 

zaliczył część programu w ramach np. mobilności (ERASMUS itp.), lub z których 

przeniósł się do AGH 

 

2.5. Język (języki) wykładowy/egzaminów: 

‒ należy wpisać język(i) wykładowe i języki, w których były prowadzone studia 

i odbywały się egzaminy 

‒ przykład: polski, angielski 

 

 

3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA 

 

3.1. Poziom posiadanego wykształcenia: 

‒ należy wpisać dokładny poziom posiadanego wykształcenia 

‒ przykład: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 

 

3.2. Czas trwania studiów według programu: 

‒ należy wpisać 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 kształcenia (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. 

‒ UWAGA: 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: 

‒ należy wpisać 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: 

‒ należy wpisać odpowiednio: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

 

4.2. Wymagania programowe:  

A. w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali program kształcenia opracowany na 

bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego należy wpisać: 

‒ uchwałę Senatu AGH zatwierdzającą efekty kształcenia na danym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia oraz wskazanie miejsca ich publikacji, według 

następującego wzoru: 

 

„efekty kształcenia dla kierunku studiów zostały określone uchwałą Nr …/… Senatu 

AGH z dnia …. r., dostępne na stronie internetowej www.syllabuskrk.agh.edu.pl .” 

 

B. w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali program nauczania opracowany 

w oparciu o standardy kształcenia należy wpisać: 

‒ „program nauczania opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia 

dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia 

i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe 

oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 r. Nr 164 poz. 1166 z późn. zm.), załącznik nr 

…” 

‒ UWAGA: w razie braku określenia standardu kształcenia w oparciu o ww. 

przepisy, należy wpisać informację o zrealizowaniu autorskiego programu studiów 

opracowanego przez uczelnię – należy wpisać informację określającą tę decyzję, 

według następującego wzoru: 

 „brak standardów kształcenia określonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Realizowany jest program autorski, za zgodą Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (decyzja z dnia …).” 

 

4.3. Szczegóły dotyczące przebiegu studiów: składowe programu studiów oraz 

indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS: 

‒ należy wpisać informacje na temat planu studiów zrealizowanego przez 

absolwenta, tj.: nazwy przedmiotów, liczbę godzin i uzyskane oceny końcowe (bez 

ocen niedostatecznych) ze wszystkich egzaminów i zaliczeń, a także liczbę 

punktów uzyskanych za każdy przedmiot (moduł kształcenia), na realizację 

którego składają się wszystkie formy zajęć. Dane te należy wpisać w podziale na 

semestry, według następującego wzoru: 

 
semestr 1, rok akademicki 2013/14 

Przedmiot 
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 

 

‒ do suplementu nie wpisuje się ocen niedostatecznych otrzymanych 

z egzaminów i zaliczeń, jak również średniej z uzyskanych ocen z danego 

przedmiotu, lecz tylko ocenę końcową z tego przedmiotu 

‒ należy wpisać także przedmioty, które nie kończą się oceną tylko samym 

zaliczeniem 

‒ w przypadku studentów, którzy w trakcie studiów uzyskiwali wpisy z tzw. łącznym 

dopuszczalnym deficytem punktów def Pk, przedmioty powtarzane należy wpisać 

w semestrze, w którym faktycznie zostały one zaliczone, a nie w semestrze, 

do którego były przypisane w planie studiów; analogicznie, przedmioty z wyższego 

http://www.syllabuskrk.agh.edu.pl/


roku (np. trzeciego), zrealizowane przez studenta w uczelni partnerskiej wcześniej 

(np. na drugim roku studiów) należy wykazać w osiągnięciach roku studiów, na 

którym faktycznie zostały zrealizowane, a nie w roku, do którego są 

przypisane w planie studiów 

‒ jeżeli student przeniósł się do AGH, w suplemencie należy uwzględnić tylko te 

przedmioty 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 z innej uczelni; pozostałe 

przedmioty zrealizowane w innej uczelni można wpisać w pkt 6.1. jako dodatkowe 

osiągnięcia, na pisemny wniosek studenta 

‒ w przypadku studenta, który przerwał kiedyś jednolite studia magisterskie 

i ze względu na wprowadzony dwustopniowy system kształcenia był zmuszony, 

w celu kontynuowania kształcenia, podjąć studia pierwszego stopnia, 

w suplemencie należy wpisać tylko te z wcześniej zdobytych osiągnięć studenta, 

które zostały uznane (przeniesione) przez Dziekana Wydziału; należy też podać 

faktyczny rok/lata, w których uznany program był realizowany 

‒ 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” 

‒ 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 

‒ dodatkowo zrealizowane i zaliczone przedmioty (za zgodą Dziekana Wydziału), np. 

w ramach dodatkowej puli 30 punktów ECTS albo jako zajęcia nieobjęte planem 

studiów, należy wykazać w dodatkowej tabeli z adnotacją: „Osiągnięcia 

dodatkowe” 

‒ UWAGA: w przypadku prowadzenia studiów wspólnie, 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. 
zt. 
lek. 
wf. 
in. 

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

 

‒ pod wyjaśnieniem skrótów należy także wpisać łączną liczbę punktów ECTS, 

uzyskaną średnią ocenę ze studiów (obliczoną zgodnie z Regulaminem Studiów 

AGH) oraz tytuł pracy dyplomowej, według następującego wzoru: 

 

Łączna liczba punktów ECTS: 210 

Ocena średnia ze studiów: 4,14 

Tytuł pracy dyplomowej: „Detekcja i eliminacja ostrych cieni…” 

 

‒ w tym punkcie nie należy wykazywać: zajęć wyrównawczych, grup 

pościgowych  



 

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

‒ należy wpisać informacje według następującego wzoru: 

 
W Uczelni stosuje się następującą skalę ocen: 

1) 91 – 100%  bardzo dobry  5.0 
2) 81 – 90%  plus dobry  4.5 
3) 71 – 80%  dobry   4.0 
4) 61 – 70%  plus dostateczny  3.5 
5) 50 – 60%  dostateczny  3.0 
6) poniżej 50% niedostateczny  2.0 

 
W wyjątkowych sytuacjach, kiedy brak jest podstaw do ustalenia oceny, prowadzący przedmiot może 
zaliczyć go pozytywnie używając zapisu „zaliczono” ( zal.) 
 
Wynik ukończenia studiów wyższych w Uczelni, wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany 
jest jako średnia ważona następujących ocen:  

1) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z § 14 Regulaminu Studiów AGH ,  
2) końcowej oceny pracy, ustalonej na posiedzeniu komisji egzaminu dyplomowego; 
3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez komisję. 

 
Wagi ocen, o których mowa w pkt 1-3 ustala Rada Wydziału, przy czym średnia ocena ze studiów 
uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%.  
Zapis słowny wyniku ukończenia studiów ustala się zgodnie z następującą zasadą w zależności od 
wartości liczbowej:  

1) od 3 do 3,25   ocena słowna: dostateczny (3.0), 
2) od 3,26 do 3,75  ocena słowna: plus dostateczny (3.5), 
3) od 3,76 do 4,25   ocena słowna: dobry (4.0), 
4) od 4,26 do 4,75   ocena słowna: plus dobry (4.5), 
5) powyżej 4,75      ocena słowna: bardzo dobry (5.0). 

 
 Elementy składowe Wartość Waga 

1. średnia ocena ze studiów 4.14 60% 

2. ocena pracy dyplomowej 5.0 20% 

3. ocena egzaminu dyplomowego 5.0 20% 

 

‒ w przypadku studiów prowadzonych wspólnie należy stosować skalę ocen 

uzgodnioną pomiędzy uczelniami w porozumieniu o prowadzeniu studiów 

wspólnych 

 

4.5. Wynik ukończenia studiów: 

‒ należy wpisać wynik ukończenia zgodny z treścią na dyplomie 

‒ należy wpisać słownie, w formie nieodmienionej, z małej litery, np. „bardzo 

dobry”, „plus dobry”, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów 

AGH 

‒ w przypadku wydania dyplomu z wyróżnieniem – należy wpisać „dyplom 

z wyróżnieniem” 

 

 

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 

trzeciego stopnia, studia podyplomowe 

 



 

 

5.2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe: 

‒ należy wpisać, 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;  

‒ 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 Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl lub 

odpowiedniego resortu 

‒ jeżeli absolwent nie nabył żadnych kwalifikacji należy wpisać poziomą kreskę: „—” 

 

 

6. DODATKOWE INFORMACJE 

 

6.1. Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach, otrzymanych 

nagrodach: 

‒ należy wpisać wszelkie informacje nie zawarte powyżej, mogące pomóc 

w oszacowaniu poziomu, rodzaju i zastosowaniu posiadanego wykształcenia, 

w szczególności informacje o uzyskanych nagrodach Rektora, stypendium Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, informacje o udziale i osiągnięciach w ramach 

pracy w kołach naukowych, 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 przekazania do 

dziekanatu przez studenta najpóźniej w dniu ukończenia studiów 

‒ w tym punkcie można także wykazać przedmioty zaliczone przez studenta, na 

jego pisemny wniosek, w innej uczelni, które nie zostały uwzględnione na poczet 

studiów w AGH 

 

6.2. Dalsze źródła informacji: 

‒ należy wpisać dodatkowe źródła informacji o krajowym systemie szkolnictwa 

wyższego, uczelni, programach i zasadach kształcenia 

‒ przykład:  

 strona internetowa AGH: www.agh.edu.pl 

 Statut AGH z dnia 28 września 2011 r. z późn. zm. 

 Regulamin Studiów w AGH – uchwała Senatu AGH nr 72/2012 z dnia 25 

kwietnia 2012 r. z późn. zm. 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Strategii, 

pełniący również funkcję Ośrodka ENIC-NARIC), ul. Wspólna 1/3, 00-529 

Warszawa, www.nauka.gov.pl  

 Polska Komisja Akredytacyjna, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, 

www.pka.edu.pl  

 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, ul. 

Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa, www.buwiwm.edu.pl 

 

 

 

 

 

http://www.agh.edu.pl/
http://www.nauka.gov.pl/
http://www.pka.edu.pl/
http://www.buwiwm.edu.pl/


 

7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU 

 

7.1. Data: 

‒ należy wpisać datę wydania suplementu do dyplomu, która musi być zgodna 

z datą wydania dyplomu 

 

7.2. Podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni: 

 

7.3. Stanowisko osoby wymienionej w pkt 7.2: 

‒ w pkt 7.2. i 7.3. należy umieścić podpis i pieczęć Dziekana Wydziału lub 

Prodziekana Wydziału, zgodnie z dyplomem, według wzoru pieczęci przykładanej 

na dyplomie 

 

7.4. Pieczęć urzędowa uczelni: 

‒ należy przyłożyć pieczęć urzędową Uczelni do tuszu (tzw. małą pieczęć mokrą 

w kolorze czerwonym o średnicy 20 mm) 

 

 

8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

‒ ta część suplementu musi być zgodna z treścią określoną we wzorze stanowiącym 

załącznik do rozporządzenia MNiSW 

 

  



III. PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE TREŚCI SUPLEMENTU W JĘZYKU POLSKIM: 
 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, 

Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych informacji dla 

lepszego zrozumienia oraz sprawiedliwego uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych 

w kraju i za granicą. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, kontekstu, treści i statusu odbytych 

studiów i pomyślnie ukończonych przez osobę wymienioną w oryginalnym dyplomie. Opis ten nie 

powinien zawierać żadnych sądów wartościujących, stwierdzeń o równoważności lub sugestii 

dotyczących uznania. Powinien dostarczać informacji odnośnie do wszystkich ośmiu sekcji. Tam 

gdzie informacja nie została podana, należy wyjaśnić przyczyny jej braku. 

 

SUPLEMENT DO DYPLOMU 

ważny z dyplomem nr 1234567 

 

1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 

1.1. Nazwisko: Nowak 

1.2. Imię (imiona): Jan Tomasz 

1.3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): 17 listopada 1989 r. 

1.4. Numer identyfikacyjny, kod studenta albo numer albumu: 224455 

 

2. INFORMACJE O DYPLOMIE
3) 

2.1. Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy)
1)

: inżynier 

2.2. Kierunek studiów i specjalność oraz profil kształcenia: kierunek: Górnictwo i Geologia, 

specjalność: —, profil: ogólnoakademicki 

2.3. Nazwa i status uczelni wydającej dyplom
1)

: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

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. AGH poprzez swoje wydziały 

ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz 

wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. 

Kierunek studiów posiada pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Wydział posiada wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

2.4. Nazwa i status uczelni prowadzącej studia
2)

 (jeżeli jest inna niż wymieniona w pkt 2.3): — 

2.5. Język (języki) wykładowy/egzaminów: polski 
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3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA 

3.1. Poziom posiadanego wykształcenia: studia pierwszego stopnia 

3.2. Czas trwania studiów według programu: 7 semestrów, 210 punktów ECTS, w tym 3 miesiące 

praktyki zawodowej w wymiarze 15 punktów ECTS 

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

 

4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH
3)

 

4.1. Forma studiów: studia stacjonarne 

4.2. Wymagania programowe: efekty kształcenia dla kierunku studiów zostały określone uchwałą 

Nr 131/2012 Senatu AGH z dnia 4 lipca 2012 r., dostępne na stronie internetowej 

www.syllabuskrk.agh.edu.pl 

4.3. Szczegóły dotyczące przebiegu studiów: składowe programu studiów oraz indywidualne 

osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS:  

semestr 1, rok akademicki 2013/14 

Przedmiot 
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 

           … 

 

Wyjaśnienie skrótów: 

 

w.      
ćw. 

lab. 

kon. 
sem. 

prak. 

–  wykład 
–  ćwiczenia audytoryjne 

–  ćwiczenia laboratoryjne 

–  konwersatorium 
–  zajęcia seminaryjne 

–  zajęcia praktyczne 

proj. 
zt. 

lek. 

wf. 
in. 

–  ćwiczenia projektowe 
–  zajęcia terenowe 

–  lektorat 

–  zajęcia z wychowania fizycznego 
–  inne 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS: 210 

Ocena średnia ze studiów: 4,76 

Tytuł pracy dyplomowej: „Detekcja i eliminacja ostrych cieni…” 
 

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

W Uczelni stosuje się następującą skalę ocen: 

1) 91 – 100%  bardzo dobry  5.0 

2) 81 – 90%  plus dobry  4.5 

3) 71 – 80%  dobry   4.0 

4) 61 – 70%  plus dostateczny 3.5 

5) 50 – 60%  dostateczny  3.0 

6) poniżej 50% niedostateczny  2.0 

 

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy brak jest podstaw do ustalenia oceny, prowadzący przedmiot może 

zaliczyć go pozytywnie używając zapisu „zaliczono” ( zal.) 
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Wynik ukończenia studiów wyższych w Uczelni, wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany 

jest jako średnia ważona następujących ocen:  

1) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z § 14 Regulaminu Studiów AGH ,  

2) końcowej oceny pracy, ustalonej na posiedzeniu komisji egzaminu dyplomowego; 

3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez komisję. 

 

Wagi ocen, o których mowa w pkt 1-3 ustala Rada Wydziału, przy czym średnia ocena ze studiów 

uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%.  

Zapis słowny wyniku ukończenia studiów ustala się zgodnie z następującą zasadą w zależności od 

wartości liczbowej:  

1) od 3 do 3,25   ocena słowna: dostateczny (3.0), 

2) od 3,26 do 3,75 ocena słowna: plus dostateczny (3.5), 

3) od 3,76 do 4,25  ocena słowna: dobry (4.0), 

4) od 4,26 do 4,75  ocena słowna: plus dobry (4.5), 

5) powyżej 4,75     ocena słowna: bardzo dobry (5.0). 
 

 Elementy składowe Wartość Waga 

1. średnia ocena ze studiów 4.76 60% 

2. ocena pracy dyplomowej 5.0 20% 

3. ocena egzaminu dyplomowego 5.0 20% 

 

4.5. Wynik ukończenia studiów
1)

: bardzo dobry, dyplom z wyróżnieniem 

 

5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU 

5.1. Dostęp do dalszych studiów: możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, 

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe 

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

 

6. DODATKOWE INFORMACJE
3)

 

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

Miasta Krakowa dla wybitnych studentów, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w roku akademickim 2012/2013 

6.2. Dalsze źródła informacji:  

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

• Statut AGH z dnia 28 września 2011 r. z późn. zm. 

• Regulamin Studiów w AGH – uchwała Senatu AGH nr 72/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

z późn. zm. 

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Strategii, pełniący również 

funkcję Ośrodka ENIC-NARIC), ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl  

• Polska Komisja Akredytacyjna, ul. Żurawia 32/34, 00 -515 Warszawa, www.pka.edu.pl  

• Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, ul. Ogrodowa 28/30, 00-

896 Warszawa, www.buwiwm.edu.pl 
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7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU 

7.1. Data: 7 lutego 2014 r. 

7.2. Podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:  

7.3. Stanowisko osoby wymienionej w pkt 7.2:  

7.4. Pieczęć urzędowa uczelni:  
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8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

8.1. Kryterium dostępu do szkolnictwa wyższego 

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

ści (egzaminu maturalnego) wynosi 12–15 lat. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego) absol- 

wenci otrzymują świadectwo dojrzałości upoważniające do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię. 

8.2. System szkolnictwa wyższego 

System szkolnictwa wyższego i podstawy jego funkcjonowania określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Przepisy tej ustawy stosuje się do publicznych 

i niepublicznych szkół wyższych, a prowadzenie kształcenia odbywa się na tych samych zasadach i po spełnie- 

niu tych samych warunków. 

Uczelnie, niezależnie od ich statusu, dzielą się na uczelnie akademickie oraz uczelnie zawodowe. 

Uczelnia akademicka to uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do 

nadawania stopnia naukowego doktora. 

Uczelnia zawodowa to uczelnia prowadząca studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia ma- 

gisterskie nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. 

Studia w uczelniach są prowadzone jako studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite stu- 

dia magisterskie oraz studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia). 

Studia pierwszego stopnia mogą być prowadzone jako studia licencjackie, które trwają sześć lub siedem seme- 

strów, albo studia inżynierskie, które trwają siedem lub osiem semestrów. Studia drugiego stopnia trwają trzy 

albo cztery semestry. 

Jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów. 

Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż cztery lata. W odrębnym trybie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), uzyskuje się stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki. 

Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia stacjonarne albo jako studia niesta- 

cjonarne. 

8.3. Tytuły nadawane absolwentom szkół wyższych 

– licencjat, licencjat pielęgniarstwa, licencjat położnictwa, inżynier, inżynier pożarnictwa, inżynier architekt 

oraz inżynier architekt krajobrazu – nadawane absolwentom studiów pierwszego stopnia, 

– magister oraz tytuły równorzędne: magister inżynier, magister inżynier architekt, magister inżynier architekt 

krajobrazu, magister inżynier pożarnictwa, magister pielęgniarstwa, magister położnictwa, magister sztuki 

– nadawane absolwentom studiów drugiego stopnia, 

– magister oraz tytuły równorzędne: lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, magister farmacji, magister 

sztuki – nadawane absolwentom jednolitych studiów magisterskich. 

8.4. Punkty zaliczeniowe 

Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla semestru wynosi 30, natomiast dla roku studiów – 60. 

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 magister- 

skich – co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie 

studiów sześcioletnich. 

8.5. Stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki, tytuł naukowy, tytuł w zakresie sztuki 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop- 

niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) są nadawane stopnie naukowe, stopnie 

w zakresie sztuki oraz tytuł naukowy profesora. 

Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej 

dyscypliny naukowej. Stopniami w zakresie sztuki są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dzie- 

dziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej. Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadają jed- 
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nostki organizacyjne uczelni i Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, zgodnie z posiadanymi upraw- 

nieniami. 

Tytułem naukowym jest tytuł profesora określonej dziedziny nauki, tytułem w zakresie sztuki jest tytuł profeso- 

ra określonej dziedziny sztuki. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

1) W przypadku tłumaczenia na język obcy treść pozostaje wpisana w oryginalnym brzmieniu. 
2) Należy podać status uczelni prowadzącej studia (publiczna/niepubliczna) oraz nazwy uczelni lub instytucji prowadzących studia wspólnie, 

w oryginalnym brzmieniu. 
3) 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. 
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IV. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIENIA TREŚCI 

SUPLEMENTU W TŁUMACZENIU NA JĘZYK ANGIELSKI: 

 

W przypadku sporządzania suplementu w tłumaczeniu na język angielski, suplement 

należy wypełnić treściami według następujących zasad: 

 

THE AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN KRAKOW 

 

 

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of 

Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 

independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and 

professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is 

designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the 

studies that were pursued and successfully completed at home or abroad by the 

individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It 

should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about 

recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is 

not provided, an explanation should give the reason why. 

 

 

DIPLOMA SUPPLEMENT 

Valid with the Diploma Number ….. 

 

‒ należy wpisać numer, znajdujący się na dyplomie, nadany przez Dział Nauczania 

‒ UWAGA: kserokopię odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski należy 

pozostawić w teczce akt osobowych studenta 

 

 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 

 

1.1. Surname: 

‒ zgodnie z treścią na dyplomie 

 

1.2. Given name(s): 

‒ zgodnie z treścią na dyplomie 

 

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

‒ zgodnie z treścią na dyplomie 

 

1.4. Student identification number or code: 

‒ należy wpisać 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. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

 

2.1. Name of qualification (awarded degree): 

‒ należy wpisać w formie nieodmienionej, z małej litery, w j. polskim, zgodnie 

z tytułem zawodowym wpisanym w oryginale dyplomu (nazwa tytułu 

zawodowego nie jest tłumaczona), np. „licencjat”, „inżynier”, „magister”, 

„magister inżynier”; 

 

2.2. Field of study, major and profile: 



‒ należy wpisać nazwę kierunku z dużej litery w tłumaczeniu na język angielski, 

zgodnie z tabelą wskazaną w szczegółowej instrukcji dotyczącej wypełnienia treści 

dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 

‒ należy wpisać anglojęzyczną nazwę specjalności w brzmieniu ustalonym przez 

Dziekana Wydziału 

‒ UWAGA: w przypadku braku specjalności na danym kierunku i poziomie 

kształcenia należy umieścić poziomą kreskę „—” 

‒ należy wpisać odpowiednio: „academic profile” albo „practical profile” 

 UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy 

zrealizowali program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów 

kierunków studiów, którzy zrealizowali program nauczania opracowany 

w oparciu o standardy kształcenia (rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów 

kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, 

a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by 

prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. 

Nr 164 poz. 1166 z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski 

w ramach tzw. kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę 

„—” 

‒ przykład: field of study: Chemical Technology, major: —, profile: academic 

 

2.3. Name and status of awarding institution: 

‒ należy wpisać pełną nazwę Uczelni w oryginalnym brzmieniu, obok polskiej nazwy 

można wpisać również nazwę angielską w nawiasie kwadratowym; nazwę 

wydziału należy wpisać w tłumaczeniu na język angielski, zgodnie z tabelą 

wskazaną w szczegółowej instrukcji dotyczącej wypełnienia treści dyplomu 

w tłumaczeniu na język angielski 

‒ przykład:  

 

„Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, [AGH 

University of Science and Technology], Faculty of Materials Science and Ceramics. 

 

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 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. The AGH faculties are authorised to confer the academic degrees of 

doktor and doktor habilitowany, as well as apply for the conferment of the 

academic title of profesor.” 

 

‒ UWAGA: jeżeli Wydział uzyskał akredytację instytucjonalną lub programową na 

określonym kierunku studiów, można tu podać informację o uzyskanej ocenie, 

według następującego wzoru: 

 

„The field of study was awarded outstanding/positive quality assessment by the 

Polish Accreditation Committee.” 

 

„The Faculty was awarded outstanding/positive quality assessment by the Polish 

Accreditation Committee.” 

 

UWAGA: ze względu na zmianę nazwy PKA od 1 października 2011 r. 

należy zwrócić uwagę, czy akredytacja została przyznana przez Polską 

czy też Państwową Komisję Akredytacyjną (Polish/National Accreditation 

Committee) 

 

 



‒ jeżeli dyplom jest wydawany wspólnie przez dwie lub więcej uczelnie, to ich nazwy 

powinny być wymienione w ich oryginalnym brzmieniu wraz ze wskazaniem tej, 

w której student był immatrykulowany (uczelni macierzystej) 

 

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

‒ 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 MNiSW (uczelnia publiczna/niepubliczna). 

Informację o statusie prawnym uczelni zagranicznych można uzyskać 

w Departamencie Strategii MNiSW, pełniącym rolę ośrodka ENIC-NARIC 

‒ UWAGA: w punkcie 2.4 należy wymienić nazwy uczelni, w których student 

zaliczył część programu w ramach np. mobilności (ERASMUS itp.), lub z których 

przeniósł się do AGH 

 

2.5. Language(s) of lectures/examination: 

‒ należy wpisać język(i) wykładowe i języki, w których były prowadzone studia 

i odbywały się egzaminy 

‒ przykład: Polish, English 

 

 

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 

 

3.1. Level of qualification: 

‒ należy wpisać dokładny poziom posiadanego wykształcenia 

‒ przykład: first-cycle degree programme, second-cycle degree programme 

 

3.2. Official length of the programme: 

‒ należy wpisać wszelkie informacje wpisane w tym punkcie do suplementu 

w języku polskim, w tłumaczeniu na język angielski 

‒ należy stosować wszystkie reguły obowiązujące przy sporządzaniu suplementu 

w języku polskim 

‒ przykład: 7 semesters, 210 ECTS credits, 3 months of practical placement 

included (granted with 15 ECTS credits) 

 

3.3. Admission requirements: 

‒ należy wpisać wszelkie informacje wpisane w tym punkcie do suplementu 

w języku polskim, w tłumaczeniu na język angielski 

‒ należy stosować wszystkie reguły obowiązujące przy sporządzaniu suplementu 

w języku polskim 

‒ przykład: results of the secondary-school leaving examination, maturity certificate 

‒ przykład: results of entrance examination, first-cycle or long-cycle degree 

programme diploma, degree of magister, licencjat, inżynier or an equivalent 

degree 

 

 

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS OBTAINED 

 

4.1. Form of study:  

‒ należy wpisać odpowiednio: „full-time programme” albo „part-time programme” 

 

4.2. Programme requirements: 

A. w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali program kształcenia opracowany na 

bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego należy wpisać: 

‒ uchwałę Senatu AGH zatwierdzającą efekty kształcenia na danym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia oraz wskazanie miejsca ich publikacji, według 

następującego wzoru: 



 

„learning outcomes for the field of study were specified by the resolution No. …/… 

of AGH UST Senate of 4th July 2012, available at the website 

www.syllabuskrk.agh.edu.pl ” 

 

B. w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali program nauczania opracowany 

w oparciu o standardy kształcenia należy wpisać:  

 

„Regulation of Minister of Science and Higher Education of 12th July 2007 on the 

degree programme requirements for each field and level of study, as well as the 

procedure for the establishment of interdisciplinary programmes and degree 

programmes in macro-fields of study and requirements to be fulfilled by a higher 

education institution in order to provide such programmes (Dziennik Ustaw No. 

164, Item 1166 with further amendments), Appendix No. ...” 

 

‒ UWAGA: w razie braku określenia standardu kształcenia w oparciu o ww. 

przepisy, należy wpisać informację o zrealizowaniu autorskiego programu studiów 

opracowanego przez uczelnię – należy wpisać informację określającą tę decyzję, 

według następującego wzoru: 

 

 „Degree programme requirements are not specified by the Minister of Science 

and Higher Education. The unique study programme is realised by the consent of 

the Minister of Science and Education (decision of …).” 

 

4.3. Programme details – modules or courses studied and the individual 

achievements/grades/ECTS credits obtained:  

‒ należy wpisać wszelkie informacje wpisane w tym punkcie do suplementu 

w języku polskim, w tłumaczeniu na język angielski 

‒ należy stosować wszystkie reguły obowiązujące przy sporządzaniu suplementu 

w języku polskim, według poniższego wzoru: 
 
semester 1, academic year 2013/14 

Course 
Form of 
classes 

Hours 
Final 
grade 

ECTS 
credits 

Physics lect.+cl. 60+30 4.0 7 

Computer Science lect.+cl. 30+30 4.0 4 

Mathematics lect.+lab. 30+30 3.0 6 

 

‒ UWAGA: nazwy przedmiotów zrealizowanych w uczelniach zagranicznych należy 

wpisać w oryginalnym brzmieniu zapisanym przez uczelnię partnerską w „Wykazie 

zaliczeń”; dodatkowo można podać nazwę przedmiotu w tłumaczeniu na język 

angielski 

‒ pod przebiegiem studiów w układzie tabelarycznym należy wpisać wyjaśnienie 

skrótów: 

 
Explanation of abbreviations: 
lect.      
cl. 
lab. 
con. 
sem. 
prac. 

–  lecture 
–  auditorium classes 
–  laboratory classes 
–  conversation seminars 
–  seminar classes 
–  practical classes 

proj. 
fd. 
lang. 
phe. 
o. 

–  project classes 
–  fieldwork 
–  foreign language classes 
–  physical education classes 
–  others 

 

‒ pod wyjaśnieniem skrótów należy także wpisać łączną liczbę punktów ECTS, 

uzyskaną ocenę średnią ze studiów (obliczoną zgodnie z Regulaminem Studiów 

AGH) oraz tytuł pracy dyplomowej, przy czym tytuł pracy dyplomowej należy 

http://www.syllabuskrk.agh.edu.pl/


podać w języku angielskim oraz w języku polskim w kwadratowych nawiasach 

z dopiskiem „in original”, według następującego wzoru: 

 

Total number of ECTS credits: 210 

Study average grade: 4,14 

Title of diploma thesis: „Detection and elimination of sharp shadows ...”, [in 

original – „Detekcja i eliminacja ostrych cieni…”] 

 

 

4.4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance: 

 

‒ należy wpisać informacje według następującego wzoru: 

 
The following grading scale shall be in force at the University: 

1) 91 – 100% bardzo dobry (5.0) [Polish equivalent of very good]; 
2) 81 – 90%  plus dobry (4.5) [Polish equivalent of good plus]; 

3) 71 – 80%  dobry (4.0) [Polish equivalent of good]; 
4) 61 – 70%  plus dostateczny (3.5) [Polish equivalent of satisfactory plus]; 
5) 50 – 60%  dostateczny (3.0) [Polish equivalent of satisfactory]; 
6) under 50%  niedostateczny (2.0) [Polish equivalent of unsatisfactory]. 

 
In exceptional situations, if there are no bases for assigning a grade, an academic teacher responsible 
for the course may recognize the course as completed using the descriptor “zaliczono (zal.)” (Polish 
equivalent of “passed”). 
 
The final grade, entered into the diploma and into the supplement, shall be established as a weighted 
average of the following ratings: 

1) the average grade of the whole degree programme, as determined in accordance with § 14 
of Study Regulations,  

2) the final grade of the diploma thesis, determined by the Diploma Examination Commission, 
3) the diploma examination grade, as determined by the Diploma Examination Commission. 

 
The weight coefficients, mentioned in section 1-3, shall be defined by the Faculty Board, provided 
that the average grade of the whole degree programme shall be determined with a weight coefficient 
no lower than 60%.  
 
The verbal descriptor of the final grade shall be determined according to the following rules 
depending on the numeric value:  

1) from 3 to 3,25      dostateczny (3.0) [Polish equivalent of satisfactory], 
2) from 3,26 to 3,75   plus dostateczny (3.5) [Polish equivalent of satisfactory plus], 
3) from 3,76 to 4,25   dobry (4.0) [Polish equivalent of good], 
4) from 4,26 to 4,75   plus dobry (4.5) [Polish equivalent of good plus], 
5) above 4,75     bardzo dobry (5.0) [Polish equivalent of very good]. 

 
 

 
 Component elements Value Weight coefficient 

1. the average grade 4.14 60% 

2. the diploma thesis final grade 5.0 20% 

3. the diploma examination grade 5.0 20% 

 

 

4.5. The final grade: 

‒ należy wpisać wynik ukończenia 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 AGH, a 

w nawiasie kwadratowym anglojęzyczny odpowiednik 

‒ w przypadku wydania dyplomu z wyróżnieniem – należy wpisać „diploma with 

distinction” 

‒ przykład: bardzo dobry [very good], diploma with distinction 

 



 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

 

5.1. Access to further study: 

‒ należy wpisać wszelkie informacje wpisane w tym punkcie do suplementu 

w języku polskim, w tłumaczeniu na język angielski  

‒ przykład: possibility of applying for admission to second-cycle study programmes 

or non-degree postgraduate programmes 

 

 

5.2. Possessed qualifications and professional status (if applicable): 

‒ należy wpisać wszelkie informacje wpisane w tym punkcie do suplementu 

w języku polskim, w tłumaczeniu na język angielski 

‒ jeżeli absolwent nie nabył żadnych kwalifikacji należy wpisać poziomą kreskę: „—” 

 

6.  ADDITIONAL INFORMATION 

 

6.1. Additional information – extracurricular activities and awards received: 

‒ należy wpisać wszelkie informacje wpisane w tym punkcie do suplementu 

w języku polskim, w tłumaczeniu na język angielski 

 

6.2. Sources of further information: 

‒ należy wpisać dodatkowe źródła informacji o krajowym systemie szkolnictwa 

wyższego, uczelni, programach i zasadach kształcenia 

‒ przykład:  

 AGH UST website: www.agh.edu.pl 

 AGH UST Statute – resolution of 28th Semptember 2011 with further 

amendments 

 AGH UST Study Regulations – resolution of AGH UST Senate No. 72/2012 

of 25th April 2012 with further amendments 

 Ministry of Science and Higher Education (Department of Strategy as an 

ENIC-NARIC Center), Wspólna St. 1/3, 00-529 Warszawa, 

www.nauka.gov.pl  

 Bureau for Academic Recognition and International Exchange, Ogrodowa 

St. 28/30, 00-896 Warszawa, www.buwiwm.edu.pl  

 Polish Accreditation Committee, Żurawia St. 32/34, 00-515 Warszawa, 

www.pka.edu.pl  

 

 

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

 

7.1. Date: 

‒ należy wpisać zgodnie z zasadami obowiązującymi przy sporządzaniu dyplomu 

w języku angielskim 

‒ należy wpisać miejsce i datę, według następującego wzoru: „15th June 2014” 

 

7.2. Signature of the head of the organisational unit of the institution: 

 

7.3. Position of the person signed in 7.2: 

‒ w pkt 7.2. i 7.3. należy umieścić podpis i pieczęć Dziekana Wydziału lub 

Prodziekana Wydziału, zgodnie z dyplomem, według wzoru pieczęci przykładanej 

na dyplomie, analogicznie jak na suplemencie sporządzanym w języku polskim 

 

7.4. Official seal of the University:  

‒ należy przyłożyć pieczęć urzędową Uczelni do tuszu (tzw. małą pieczęć mokrą 

w kolorze czerwonym o średnicy 20 mm) 

  

http://www.agh.edu.pl/
http://www.nauka.gov.pl/
http://www.buwiwm.edu.pl/
http://www.pka.edu.pl/


V. PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE TREŚCI SUPLEMENTU W JĘZYKU ANGIELSKIM: 
 

 

 

THE AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN KRAKOW 

 

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and 

UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve 

the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications 

(diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, 

context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed at home or 

abroad by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It 

should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. 

Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an 

explanation should give the reason why. 

 

DIPLOMA SUPPLEMENT 

Valid with the Diploma Number 1234567 

 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1. Surname: Nowak 

1.2. Given name(s): Jan Tomasz 

1.3. Date of birth (day, month, year): 17
th

 November 1989 

1.4. Student identification number or code: 224455 

 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
3) 

2.1. Name of qualification (awarded degree)
1)

: inżynier 

2.2. Field of study, major and profile: field of study: Chemical Technology, profile: academic 

2.3. Name and status of awarding institution
1)

: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, [AGH University of Science and Technology], Faculty of Energy and Fuels 

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 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. The AGH faculties are authorised to confer the 

academic degrees of doktor and doktor habilitowany, as well as apply for the conferment of the 

academic title of profesor.  

 

The field of study was awarded positive quality assessment by the Polish Accreditation 

Committee. 

 

2.4. Name and status of institution
1)

 (if different from 2.3) administering studies: — 

2.5. Language(s) of lectures/examination: Polish 
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3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1. Level of qualification: first-cycle degree programme 

3.2. Official length of programme: 7 semesters, 210 ECTS credits, 3 months of practical placement 

included (granted with 15 ECTS credits) 

3.3. Admission requirements: results of the secondary-school leaving examination, maturity 

certificate 

 

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS OBTAINED
)
 

4.1. Form of study: full-time programme 

4.2. Programme requirements: learning outcomes for the field of study were specified by the 

resolution No. …/… of AGH UST Senate of 4
th

 July 2012, available at the website 

www.syllabuskrk.agh.edu.pl 

4.3. Programme details – modules or courses studied and the individual achievements /grades/ECTS 

credits obtained:  

semester 1, academic year 2013/14 

Course 
Form of 

classes 
Hours 

Final 

grade 

ECTS 

credits 

Physics lect.+cl. 60+30 4.0 7 

Computer Science lect.+cl. 30+30 4.0 4 

Mathematics lect.+lab. 30+30 3.0 6 

 

… 

 
Explanation of abbreviations: 

 
lect.      

cl. 

lab. 
con. 

sem. 

prac. 
 

–  lecture 

–  auditorium classes 

–  laboratory classes 
–  conversation seminars 

–  seminar classes 

–  practical classes 

proj. 

fd. 

lang. 
phe. 

o. 

–  project classes 

–  fieldwork 

–  foreign language classes 
–  physical education classes 

–  others 

 

Total number of ECTS credits: 210 

Study average grade: 4,76 

Title of diploma thesis: „Detection and elimination of sharp shadows ...”, [in original - Detekcja 

i eliminacja ostrych cieni…] 

 

4.4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance: 

The following grading scale shall be in force at the University: 

1) 91 – 100% bardzo dobry (5.0) [Polish equivalent of very good]; 

2) 81 – 90% plus dobry (4.5) [Polish equivalent of good plus]; 

3) 71 – 80% dobry (4.0) [Polish equivalent of good]; 

4) 61 – 70% plus dostateczny (3.5) [Polish equivalent of satisfactory plus]; 

5) 50 – 60% dostateczny (3.0) [Polish equivalent of satisfactory]; 

6) under 50%  niedostateczny (2.0) [Polish equivalent of unsatisfactory]. 
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In exceptional situations, if there are no bases for assigning a grade, an academic teacher responsible 

for the course may recognize the course as completed using the descriptor “zaliczono (zal.)” (Polish 

equivalent of “passed”). 

 

The final grade, entered to the diploma and into the supplement, shall be established as a weighted 

average of the following ratings: 

1) the average grade of the whole degree programme, as determined in accordance with § 

14 of Study Regulations,  

2) the final grade of the diploma thesis, determined by the Diploma Examination 

Commission, 

3) the diploma examination grade, as determined by the Diploma Examination 

Commission. 

 

The weight coefficients, mentioned in section 1-3, shall be defined by the Faculty Board, provided 

that the average grade of the whole degree programme shall be determined with a weight coefficient 

no lower than 60%.  

 

The verbal descriptor of final grade shall be determined according to the following rule depending 

on the numeric value:  

1) from 3 to 3,25  dostateczny (3.0) [Polish equivalent of satisfactory], 

2) from 3,26 to 3,75    plus dostateczny (3.5) [Polish equivalent of satisfactory plus], 

3) from 3,76 to 4,25    dobry (4.0) [Polish equivalent of good], 

4) from 4,26 to 4,75    plus dobry (4.5) [Polish equivalent of good plus], 

5) above 4,75      bardzo dobry (5.0) [Polish equivalent of very good]. 

 

 Component elements Value Weight coefficient 

1. the average grade 4.76 60% 

2. the diploma thesis final grade 5.0 20% 

3. the diploma examination grade 5.0 20% 

 

4.5. The final grade
1)

: bardzo dobry [very good], diploma with distinction 

 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1. Access to further study: possibility of applying for admission to second-cycle study 

programmes or non-degree postgraduate programmes 

5.2. Possessed qualifications and professional status (if applicable): — 

 

6.  ADDITIONAL INFORMATION
3) 

6.1. Additional information – extracurricular activities and awards received: City of Krakow 

scholarship for outstanding students, scholarship from the Ministry of Science and Higher 

Education in the academic year 2012/2013 

6.2. Sources of further information: 

‒ AGH UST website: www.agh.edu.pl 

‒ AGH UST Statute – resolution of 28
th
 September 2011 with further amendments 
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‒ AGH UST Study Regulations – resolution of AGH UST Senate No. 72/2012 25
th
 April 2012 with 

further amendments 

‒ Ministry of Science and Higher Education (Department of Strategy as an ENIC-NARIC Center), 

Wspólna St. 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl  

‒ Bureau for Academic Recognition and International Exchange, Ogrodowa St. 28/30, 00-896 

Warszawa, www.buwiwm.edu.pl  

‒ Polish Accreditation Committee, Żurawia St. 32/34, 00-515 Warszawa, www.pka.edu.pl  

 

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1. Date: 15
th

 June 2014 

7.2. Signature of the head of the organisational unit of the institution: 

7.3. Position of the person signed in 7.2: 

7.4. Official seal of the University:  
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8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

8.1. Access to the higher education 

The total duration of education until completion of a school which offers the possibility of taking the secondary 

school leaving examination (maturity examination) is 12 – 15 years. Having passed successfully the secondary 

school leaving examination (maturity examination), graduates are awarded a secondary school leaving certificate 

which entitles them to apply for admission to a higher education institution. 

 

8.2. Higher education system 

Higher education system in Poland and the basis for its operation are laid down in the Act of 27 July 2005 – Law 

on Higher Education (Journal of Laws (Dz. U.) No. 164, item 1365, as amended). Its provisions are applied both 

to public and non-public higher education institutions, in which programmes of study are offered on the same 

basis and upon completion of the same requirements. 

Higher education institutions are divided, irrespective of their status, into academic and vocational ones. 

An academic higher education institution is a school in which at least one of its organizational units is entitled to 

award the academic degree of doktor.  

A vocational higher education institution is a school offering first or second-cycle programmes or long-cycle 

programmes, and which is not entitled to award the academic degree of doktor. 

Study programmes are offered as first-cycle, second-cycle and long-cycle programmes and doctoral (third-cycle) 

programmes. 

First-cycle programmes can lead to a licencjat degree and last six or seven semesters, or they can lead to an 

inżynier degree and last seven or eight semesters. Second-cycle programmes last three or four semesters. 

Long-cycle programmes last from nine to twelve semesters. 

Doctoral programmes last no longer than four years. Under a separate procedure, in compliance with the 

provisions of the Regulation of 14 March 2003 on the Academic Degrees and the Academic Title and on 

Degrees and Title in Arts (Journal of Laws (Dz. U.) No. 65, item 595, as amended), graduates are conferred the 

academic degree of doktor or doktor w zakresie sztuki. 

Higher education programmes and doctoral programmes may be offered as full-time or part-time programmes. 

 

8.3. Degrees awarded to graduates of higher education institutions 

- licencjat, licencjat pielęgniarstwa, licencjat położnictwa, inżynier, inżynier pożarnictwa, inżynier architekt 

and inżynier architekt krajobrazu – awarded to graduates of first-cycle programmes, 

- magister and equivalent degrees of magister inżynier, magister inżynier architekt, magister inżynier 

architekt krajobrazu, magister inżynier pożarnictwa, magister pielęgniarstwa, magister położnictwa, 

magister sztuki - awarded to graduates of second-cycle programmes, 

- magister and equivalent degrees of lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, magister farmacji, magister 

sztuki – awarded to graduates of long-cycle programmes. 

 

8.4. ECTS 

The number of the ECTS credits provided by the plan of studies for one semester is 30, while it is 60 ECTS 

credits for an academic year. To be awarded a diploma it is necessary to gather at least 180 ECTS credits upon 

completion of a first-cycle programme, at least 90 ECTS credits upon completion of a second-cycle programme, 

at least 300 ECTS credits upon completion of a long-cycle programme lasting five years and 360 ECTS credits 

upon completion of a long-cycle programme lasting six years. 

 

8.5. Academic degrees, degrees in arts, academic title, title in arts 

Academic degrees, degrees in arts and the title of profesor are conferred under provisions of the Regulation of 

14 March 2003 on the Academic Degrees and the Academic Title and on Degrees and Title in Arts (Journal of 

Laws (Dz. U.) No. 65, item 595, as amended).  

The academic degrees are the degrees of doktor and doktor habilitowany of a specific area of science in a given 

scientific discipline. The degrees awarded in arts are the degrees of doktor and doktor habilitowany of a specific 

area of arts in a given artistic discipline. Academic degrees and degrees in arts are conferred by organisational 

units of higher education institutions and the Polish Academy of Sciences, as well as research institutes in 

compliance with their powers. 

 

The academic title is the title of profesor of a specific area of science, while the equivalent title in arts is the title 

of profesor of a specific area of arts. The title of profesor is conferred by the President of the Republic of 

Poland. 
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1) In original language. 
2) Indicate the status of the higher education institution administering the studies: public/non-public; indicate, in original language, the 

name(s) of the higher education institution(s) offering the study programme jointly. 
3) 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. 
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2013 Rektora AGH z dnia 30 grudnia 2013 r. 
 

 

……………..……………………………….                  Kraków, dnia ……………………………….. 
       pieczęć wydziału 

 

 

 

 

      

       Dział Nauczania AGH 

 

 

 

Wydział …………………………………………, studia stacjonarne/niestacjonarne1 zwraca się z prośbą o nadanie numerów dyplomów ukończenia 

studiów wyższych dla niżej wymienionych osób: 

 

 

Lp. Numer dyplomu Nazwisko Imię/Imiona Data urodzenia 
Data 

immatrykulacji 

Kierunek 

studiów 

Data złożenia 

egzaminu 

dyplomowego 

Numer albumu Tytuł zawodowy 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

…                   

 

 

 

…………………………………………………………… 
      podpis i pieczęć Dziekana Wydziału  

                                           
1 niepotrzebne skreślić 


