
Zarządzenie Nr 139/2017 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 22 listopada 2017 roku 

 

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 

 

 

Na podstawie § 51 ust. 3 pkt 26)  Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 

2015 r. w związku z Rozporządzeniem 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.), Rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji 

przebiegu studiów (Dz. U.2016, poz.1554.) oraz w związku z uchwałą nr CI/2017 Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 14 września 2017 r. zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymują dyplomy według wzoru 

określonego w uchwale nr CI/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 14 września 2017 r. oraz suplement do dyplomu według wzoru określonego 

w Rozporządzeniu 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. Zasady i sposób sporządzania wymienionych w ust. 1 dokumentów określa załącznik nr 1 

do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

Suplementy do dyplomów drukowane są ze Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 

 

§ 3 

1. Za wydanie niżej wymienionych dokumentów pobierane są następujące opłaty: 

1) za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 

60 zł;  

2) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł; 

3) za wydanie duplikatu dyplomu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie 

oryginału.  

2. Za wydanie suplementu do dyplomu oraz jego odpisów w języku angielskim, opłaty nie 

pobiera się. 

 



3. Dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu oraz ich 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.  

 

4. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

17 marca 2016 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, zmienione Zarządzeniem Nr 47/2016 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 6 maja 2016 roku. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Rektor  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

         Prof. dr hab. Andrzej Drop 


