
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2017 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 22 listopada  2017 r. 

 

 

ZASADY SPORZĄDZANIA DYPLOMÓW W JĘZYKU POLSKIM  

W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 

 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich określa Rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych 

nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów 

dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz 

wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2017, poz. 279). 

 

2. 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. 

3. Pieczęcie urzędowe i pieczątki: 

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

dolnym rogu dużą wyciskaną pieczęcią urzędową z godłem państwa; 

2) na drugiej stronie dyplomu, w dolnej części przykłada się dużą pieczęć urzędową 

z godłem państwa; 

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

pieczęcie imienne Rektora i Dziekana Wydziału.  

4. Dane do dyplomu wpisywane są czcionką Arial. 

 

II. Odbiór dyplomu oraz odpisów 

 

1. Dyplom ukończenia studiów, a także jego odpisy wydawane są osobiście absolwentowi 

lub, na jego pisemny wniosek, osobie przez niego upoważnionej albo wysyłane pocztą za 



zwrotnym poświadczeniem odbioru na pisemnie wskazany przez absolwenta adres, w 

sposób uniemożliwiający jego zniszczenie bądź uszkodzenie. 

 

2. Upoważnienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać potwierdzenie autentyczności 

podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez pracownika dziekanatu lub notariusza. 

Wzór upoważnienia podpisywanego w obecności pracownika dziekanatu określa 

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie z dnia  

22 listopada 2017 r. w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia 

studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 

suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat. 

 

III. Szczegółowa instrukcja dotycząca wypełniania treści dyplomu  

 

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 na dyplomie. 

W przypadku studentów zagranicznych dane umieszczone na dyplomie muszą być 

zgodne z danymi widniejącymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość danej 

osoby (czcionka Arial 11 pkt ); 

2) „data urodzenia” – 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.” (czcionka Arial 

11 pkt ); 

3) „miejsce urodzenia” – nazwa polskiej miejscowości winna być wpisana w formie 

nieodmienionej, np. „Lublin” (czcionka Arial 11 pkt ); 

 

UWAGA: 

Obcojęzyczne nazwy miejscowości należy wpisać w oryginalnym brzmieniu. 

Dopuszczalne jest wpisanie odpowiednika nazwy miejscowości funkcjonującego w 

powszechnym użyciu w języku polskim np. Lwów, Mińsk, jednak w tych przypadkach 

zaleca się dopisanie po nazwie miejscowości nazwy kraju, tj. Mińsk (Białoruś). 

 

W przypadku studentów, których miejsce urodzenia w dokumencie potwierdzającym 

tożsamość wpisane zostało alfabetem innym niż łaciński (np. cyrylicą), należy 

zastosować jego transliterację. 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) „nr dyplomu” – numer nadany przez Zintegrowany System Informatyczny 

(czcionka Arial 11 pkt);  

5) „nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni” - należy wpisać nazwę 

Wydziału określaną w Statucie UM w Lublinie w formie nieodmienionej, np.  

„I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym” (czcionka Arial 9 pkt); 

6) „poziom kształcenia” – należy wpisać odpowiednio w formie odmienionej: 

„jednolitych magisterskich”, „pierwszego stopnia”, „drugiego stopnia” (czcionka 

Arial 11 pkt); 

7) „w formie” – należy wpisać odpowiednio w formie odmienionej: „stacjonarnej” 

lub „niestacjonarnej” (czcionka Arial 11 pkt); 

8) „na kierunku” – należy wpisać odpowiednio nazwę kierunku małymi literami: 

lekarsko-dentystycznym, lekarskim, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie 

publiczne, dietetyka, fizjoterapia, farmacja, itd. (czcionka Arial 11 pkt); 

9) „w specjalności” – należy wpisać nazwę specjalności w brzmieniu zatwierdzonym 

przez Senat UM w Lublinie, w formie nieodmienionej (czcionka Arial 11 pkt); 

W przypadku braku specjalności na danym kierunku i poziomie kształcenia należy 

umieścić poziomą kreskę (myślnik) „-”; 

10) „w obszarze” – należy wpisać odpowiednio, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów 

wiedzy, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych  

(Dz.U. 2011 nr 179, poz. 1065) oraz Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych  

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie do obszarów kształcenia w formie 

odmienionej, np. nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauko kulturze 

fizycznej (czcionka Arial 8 pkt); 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednego obszaru 

należy wpisać wszystkie obszary, do których przyporządkowano kierunek 

studiów; 

11) „o profilu” – należy wpisać w formie odmienionej odpowiednio: 

„ogólnoakademickim” albo „praktycznym” (czcionka Arial 11 pkt); 

12) „z wynikiem” – należy wpisać słownie, w formie odmienionej, małą literą, np. 

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

Studiów UMw Lublinie (czcionka Arial 11 pkt); 

13) „i uzyskania tytułu zawodowego”– należy wpisać w formie odmienionej, małą 

literą, np. „licencjata”, „lekarza”, „magistra”, „lekarza dentysty” (czcionka Arial 

11 pkt); 

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


14) „w dniu” – należy wpisać datę uzyskania tytułu zawodowego; 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.” (czcionka Arial 11 pkt); 

15) „miejscowość”, „dnia” – należy wpisać miejsce i datę w układzie: dzień-miesiąc-

rok, według następującego wzoru: „Lublin, dnia 15.06.2015 r.” (czcionka Arial 11 

pkt). 

 

Data wydania odpisów musi być zgodna z datą wydania oryginału dyplomu. 

 

ZASADY SPORZĄDZANIA SUPLEMENTU DO DYPLOMU UKOŃCZENIA 

STUDIÓW WYŻSZYCH W JĘZYKU POLSKIM 

 

I. Zasady ogólne  

 

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

białym w formacie A4 i gramaturze 80 g/m
2
, czcionką określoną w załączniku do 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. 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. 2017, poz. 279). 

2. Suplement wydawany jest absolwentowi w teczce na suplement zgodnie z opisem:  

 

1) okładka suplementu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m
2
 , oprawiona w 

okleinę introkal, w kolorze brązowym odpowiadającym nr pantone 4695 C, 

wyklejka — papier celulozowy, biały, jednostronnie powlekany, o gramaturze 120 

g/m
2
 na wewnętrznej prawej stronie — cztery narożniki otwarte, paskowe, 

szerokość paska 6 mm 

2) na okładce napis: „SUPLEMENT DO DYPLOMU” tłoczony złotą folią, wersaliki, 

czcionka Times New Roman CE 30 pkt, na wysokości 77 mm od górnej krawędzi, 

umieszczony centralnie w pionowej osi strony 

 

3. Suplement w języku polskim sporządzany jest w dwóch egzemplarzach: jeden wydawany 

jest absolwentowi i jeden składany jest do akt. Suplement wydawany jest łącznie  

z dyplomem i jego odpisami w języku polskim. 

4. Suplement może być tłumaczony wyłącznie na język angielski. 

5. Podpis Dziekana Wydziału na suplemencie i data jego sporządzenia powinny być zgodne 

z podpisem i datą sporządzenia dyplomu. 

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

rogu w sposób uniemożliwiający wymianę kart i przyłożyć na pierwszej stronie dużą 

pieczęć urzędową z godłem państwa.  



7. Napis: „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”, drukowany jest w kolorze czarnym, pod 

wyrazami „SUPLEMENT DO DYPLOMU”. 

 

II. Szczegółowa instrukcja dotycząca wypełniania treści suplementu w języku 

polskim 

 

W przypadku sporządzania suplementu w języku polskim, wzór suplementu określony 

załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 

lutego 

 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków 

wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw 

ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2017, 

poz. 279)., należy wypełnić według następującego wzoru: 

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY 

W LUBLINIE 

 

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 ……….  (nr taki, jak na dyplomie) 

 

1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 

 

1.1. Nazwisko: ……………….. 

Należy podać pełne nazwisko posiadacza dyplomu zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie osobistym (lub 

–  

w przypadku obywateli innych państw – zgodnie z innym dokumentem tożsamości). 

 



1.2. Imiona: …………….. 

Należy wpisać wszystkie imiona absolwenta zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości. 

 

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

Podać dzień, miesiąc i rok urodzenia. 

 

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

Podać numer albumu wygenerowany przez Zintegrowany System Informatyczny.  

 

2. INFORMACJE O DYPLOMIE
 

 

2.1. Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy)
1) 

: ………….. 

Należy podać pełną nazwę określającą posiadane wykształcenie, to znaczy tytuł zawodowy podany w 

oryginalnym dyplomie, w polskim brzmieniu, bez względu na wersję językową suplementu, np. licencjat, 

magister położnictwa, lekarz, itd. 

 

2.2. Kierunek studiów i specjalność oraz profil kształcenia:  

Należy wpisać zgodnie z treścią na dyplomie, w następującym formacie: 

 

………… (kierunek), ………… (specjalność),  ………… (profil) 

 

Kierunek studiów – należy wpisać nazwę kierunku małymi literami, w formie nieodmienionej, 

np. „lekarski”, „farmacja”, itd. 

 

Specjalność – należy wpisać nazwę specjalności małymi literami w brzmieniu zatwierdzonym przez Senat 

UM  

w Lublinie, w formie nieodmienionej. W przypadku braku specjalności na danym kierunku i poziomie 

kształcenia należy umieścić poziomą kreskę „-”. 

 

Profil – należy wpisać małymi literami w formie nieodmienionej odpowiednio: „profil ogólnoakademicki” 

albo „profil praktyczny”. 

 

2.3. Nazwa i status uczelni wydającej dyplom
1) 

: 

Należy podać pełna nazwę uczelni w oryginalnym brzmieniu oraz status uczelni:  

 



„Uniwersytet Medyczny w Lublinie – akademicka uczelnia publiczna utworzona na podstawie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 450  

z późniejszymi zmianami).” 

 

 

2.4. Nazwa i status uczelni prowadzącej studia
2)

 (jeżeli jest inna niż wymieniona w pkt 2.3.) 

Należy wymienić nazwy uczelni, w których student zaliczył część programu w ramach np. mobilności 

(ERASMUS itp.) lub z których przeniósł się do UM w Lublinie. 

 

2.5. Język (języki) wykładowe/egzaminów: język ………. 

Należy podać język(i) wykładowe i języki, w których odbywały się egzaminy. 

 

3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTALCENIA 

3.1. Poziom posiadanego wykształcenia
3)

:  

Należy wpisać dokładny poziom posiadanego wykształcenia np. jednolite magisterskie. 

 

3.2. Czas trwania studiów według programu studiów: 

Należy wpisać czas trwania studiów w semestrach, z uwzględnieniem wszystkich elementów składowych 

programu.  

Jeżeli 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. Informację o zrealizowaniu 

takiej ponadprogramowej praktyki należy podać w punkcie 6.1. 

 

3.3. Warunki przyjęcia na studia: np. świadectwo dojrzałości, konkursowy egzamin wstępny, 

(dołączona informacja o olimpijczykach). 

Należy wpisać zasady przyjęć na I rok studiów obowiązujące, gdy absolwent był przyjmowany na studia w UM 

w Lublinie. 

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. 

W przypadku przeniesienia z innej uczelni należy podać informację o warunkach przyjęcia na studia w UM  

w Lublinie w odniesieniu do rocznika, w którym student rozpocząłby studia w UM w Lublinie, a nie w roku 

przeniesienia na UM w Lublinie. 

 



4.  INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH
4) 

 

4.1. Forma studiów:  

Należy podać formę ukończenia studiów: studia stacjonarne / studia niestacjonarne.  

 

4.2. Wymagania programowe: 

Należy podać informacje o ustalonych wymaganiach programowych warunkujących zdobycie wykształcenia na 

danym kierunku studiów i poziomie kształcenia. 

Dla osób rozpoczynających studia od 1 października 2012 r  należy wpisać uchwałę Senatu UM w Lublinie 

zatwierdzającą efekty kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

 

W przypadku absolwentów, którzy zrealizowali program nauczania opracowany w oparciu o standardy 

kształcenia należy wpisać odpowiednio informację o aktach prawnych opisujących standardy kształcenia 

Przykład wpisu: 

 Program nauczania opracowany w oparciu o Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia  

9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-

dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012, poz. 631) 

 

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, na realizację którego składają się wszystkie formy zajęć. 

Dane te należy wpisać w podziale na semestry. 

 

Do suplementu nie wpisuje się ocen niedostatecznych otrzymanych z egzaminów i zaliczeń, jak również średniej 

uzyskanych ocen z danego przedmiotu, jedynie ocenę końcową z tego przedmiotu. 

 

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

pozytywnie używając zapisu „zaliczono” (zal). 

 

Należy wpisać także przedmioty, które nie kończą się oceną tylko samym zaliczeniem. 

W przypadku studentów, którzy w trakcie studiów powtarzali przedmiot lub wyrównywali różnice programowe, 

przedmioty te 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 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 UM w Lublinie, w suplemencie należy uwzględnić tylko te przedmioty 

z innej/innych uczelni, które Dziekan Wydziału UM w Lublinie 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. 

 

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”. 

Przedmioty te należy wykazać w semestrze, w którym zostały faktycznie zrealizowane. 

 

Należy także wpisać łączną liczbę punktów ECTS, łączną liczbę godzin  oraz tytuł pracy dyplomowej np. 

 

Liczba godzin: wykłady: ……...    

  ćwiczenia: ……   

  seminaria: …… 

  praktyki zawodowe: ….. 

  zajęcia praktyczne: …… 

  samokształcenie: …… 

Liczba godzin ogółem: …….. 

Liczba ECTS ogółem: ……… 

 

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

Należy opisać skalę ocen stosowaną w uczelni, sposób obliczania średniej ze studiów oraz sposób obliczania 

wyniku ukończenia studiów zgodnie z Regulaminem Studiów UM w Lublinie. 

 

W przypadku kierunków, na których obowiązuje obrona pracy dyplomowej, po sposobie obliczania ostatecznego 

wyniku studiów, wpisuje się ocenę z egzaminu dyplomowego oraz ocenę pracy dyplomowej. 

 

4.5. Wynik ukończenia studiów
1)

: 

Należy wpisać wynik ukończenia studiów zgodny z treścią na dyplomie, słownie, w formie nieodmienionej, 

małymi literami, np. „bardzo dobry”, „dobry”, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów UM w 

Lublinie. 

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 (o ile to możliwe): 

Podane w tym punkcie dane muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Informacje  

o krajowych podstawach prawnych regulacji zawodów oraz o 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
3)

 

 

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, a także 

dodatkowo zrealizowane i zaliczone przedmioty np. 

 dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo ma również (zgodnie z Decyzją  Dziekana WNoZ: Absolwent 

posiada umiejętności językowe (porozumiewa się w języku angielskim) w sposób odpowiadający 

poziomowi biegłości B2/B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (B1 - studia I stopnia, 

B2 - studia II stopnia). 

 

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 i 

przekazania do dziekanatu przez studenta najpóźniej w dniu ukończenia studiów. 

 

6.2. Dalsze źródła informacji: 

Należy wpisać dodatkowe źródła informacji o krajowym systemie szkolnictwa wyższego, uczelni, programach  

i zasadach kształcenia np.: 

- strona internetowa UM w Lublinie www.umlub.pl 

 

7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU 



 

7.1. Data: 

Należy wpisać datę wydania suplementu do dyplomu, która musi być zgodna z datą wydania dyplomu. 

Datę należy wpisać w układzie: dzień-miesiąc-rok (np. 01-07-2014 r.). 

 

 

7.2. Podpis i pieczątka imienna kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni
5)

: 

 

7.3. Pieczęć urzędowa uczelni: 

Należy przyłożyć dużą pieczęć urzędową z godłem państwa.  

 

8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Ta część suplementu musi być zgodna z treścią określoną we wzorze stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych 

absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i 

świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2017, poz. 279). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)
 W przypadku tłumaczenia na język angielski 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)
 Należy podać informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanej do kwalifikacji, 

których nadanie potwierdza dyplom. 

4)
 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. 

5)
 W przypadku studiów prowadzonych na podstawie art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) zamiast 

podpisu i pieczątki imiennej kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni zamieszcza się 

podpis i pieczątkę imienną kierownika jednostki międzyuczelnianej albo jednostki wspólnej. 


