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  UNIWERSYTET MEDYCZNY 
W   LUBLINIE  

 
Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNES/CEPES. Ma on 
dostarczyć obiektywnych i pełnych informacji dla lepszego zrozumienia oraz uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i 
za granicą. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, treści i statusu odbytych studiów. Opis ten nie powinien zawierać Ŝadnych sądów 
wartościujących, stwierdzeń o równowaŜności lub sugestii dotyczących uznania.  
 
 

SUPLEMENT DO DYPLOMU 

waŜny z dyplomem nr ….…… 

 
I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU  
 
   1. Nazwisko:...............……………………………………………………….. 

2. Imię (imiona).................………………………………………….. 

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

4. Numer identyfikacyjny lub kod studenta, lub numer albumu: ……………………... 

II. INFORMACJE O DYPLOMIE 
 

1. Numer dyplomu ukończenia studiów: …………………………………………………….. 

2. Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy)1): ……………………… 

3. Kierunek studiów i specjalność: ………………………………………………… 

4. Nazwa i status uczelni wydającej dyplom 1): 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie – akademicka  uczelnia publiczna  utworzona  na podstawie 

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

późniejszymi zmianami). 

5. Nazwa i status uczelni prowadzącej studia 2):  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie – akademicka  uczelnia publiczna  utworzona  na podstawie 

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

późniejszymi zmianami) 

6. Język (języki) wykładowy egzaminów: język polski 

III. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA 
 

1. Poziom posiadanego wykształcenia:............................................................... 

2. Czas trwania studiów według programu: lata/semestry………… 

3. Warunki przyjęcia na studia: świadectwo dojrzałości, konkursowy egzamin wstępny itd. 

(dołączona informacja o olimpijczykach). 

IV. INFORMACJE O TRE ŚCI STUDIÓW I OSI ĄGNIETYCH WYNIKACH 3) 

 
1. Forma studiów: studia stacjonarne 

2. Standardy kształcenia:  

Dla studentów rozpoczynających naukę począwszy od 1 października 2002 roku 

Załącznik Nr … do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 18 kwietnia 2002 

r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów 

kształcenia (Dz. U. Nr  116 poz. 1004) 
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Dla studentów rozpoczynających naukę począwszy od 1 października 2007 roku 

 Załącznik Nr …. do Rozporządzenia Ministra Nauki i  Szkolnictwa WyŜszego  z dnia 12 lipca 2007 

r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a 

takŜe trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełnić uczelnia, by prowadzić studia 

międzykierunkowe oraz makrostudia (Dz. U. Nr 164. poz.1166). 

3. Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualnie osiągnięcia, uzyskanej oceny punkty   

    kredytowe (ECTS):............................................................................................................... 

Rok / Semestr ( tabela semestralnie) 

Forma zajęć – liczba 
godzin Treści kształcenia  

w zakresie  
   w ćw. s 

Liczba 
godzin 
 ogółem 

ECTS 
  

E/Z 
  

 
Ocena 

(wartość 
cyfrowa)   

  
              
              

Praktyka zawodowa              
Razem              

 

Oznaczenia: w – wykłady, ćw. – ćwiczenia, s – seminaria  

E/Z – egzamin/zaliczenie, dla Pielęgniarstwa: zp – zajęcia praktyczne 

4. System ocen i - o ile to moŜliwe - sposób ich przyznawania:  

Studenci oceniani są wg skali od 5 do 2 

- bardzo dobry/celujący  - 5,0 

- ponad dobry  - 4,5  

- dobry - 4,0  

- dość dobry - 3,5 

- dostateczny - 3,0  

- niedostateczny - 2,0 

Dla podkreślenia szczególnej wiedzy nauczyciel oceniający moŜe wpisać do indeksu i karty 

egzaminacyjnej ocenę słowną „celujący” (5)  

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: (wpisz właściwe dla wydziału)  

a) średnia arytmetyczna średnich arytmetycznych ocen z poszczególnych przedmiotów, uzyskanych 

z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego okresu studiów, 

b) ocena pracy magisterskiej/licencjackiej, 

c) ocena egzaminu magisterskiego/dyplomowego 

Wynik studiów kończących się pracą magisterską/licencjacką oblicza się według wzoru: 

X = 1/2 a + 1/4 b + 1/4 c 

W dyplomie ukończenia studiów wpisany jest ostateczny wynik studiów: 

 - do 3,50     - dostateczny  

 -  3,51 - 4,25     - dobry  

 -  4,26 - 4,75    - bardzo dobry  
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 -  4,76 i powyŜej  - celujący 

Dyplom z wynikiem celującym otrzymują absolwenci, którzy: 

- nie powtarzali roku lub semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce, 
- nie byli skreśleni z listy studentów, 
- uzyskali średnią arytmetyczną średnich arytmetycznych ocen z poszczególnych przedmiotów, 

uzyskanych z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego okresu studiów powyŜej 4,75 
- uzyskali z pracy magisterskiej/licencjackiej i egzaminu magisterskiego/licencjackiego oceny 

nie niŜsze niŜ 4,5 
- nie byli karani dyscyplinarnie 

Średnia arytmetyczna - ……….  

Średnia arytmetyczna obliczana jest z wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów 
(egzamin, zaliczenie z oceną) w ciągu całego toku studiów, z uwzględnieniem ocen z egzaminów 
poprawkowych i komisyjnych.  
 

5. Wynik ukończenia studiów1): Np. bardzo dobry  

 

V. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU 
 

1.Dostęp do dalszych studiów: studia doktoranckie, studia podyplomowe itp. 

2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:   

- kierunek lekarski  – odbycie staŜu podyplomowego i złoŜenie lekarskiego egzaminu 
państwowego z wynikiem pozytywnym uprawnia do uzyskania prawa wykonywania 
zawodu lekarza 
- kierunek lekarsko-dentystyczny – odbycie staŜu podyplomowego i złoŜenie lekarsko-
dentystycznego egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym uprawnia do uzyskania 
prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, 
- kierunek farmaceutyczny – absolwent 5,5 letnich, jednostopniowych studiów 
magisterskich na kierunku farmacja zgodnie z Ustawą z dnia 19 kwietnia 1991 roku  
o izbach aptekarskich j. t. Dz. U z 2003 roku Nr 9. poz.108 ze zm., posiada moŜliwość 
pracy w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej oraz na róŜnych 
stanowiskach w przemyśle farmaceutycznym. W ramach istniejących specjalizacji, jak 
np.: analityka farmaceutyczna, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja szpitalna, 
farmakologia, lek roślinny i innych, farmaceuta ma moŜliwość poszerzania wiedzy  
i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami i charakterem wykonywanej pracy. 
- kierunek analityka medyczna – absolwent 5 letnich jednostopniowych studiów 
magisterskich na kierunku analityka medyczna po uzyskaniu prawa samodzielnego 
wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego w myśl Ustawy o diagnostyce 
laboratoryjnej Dz. U. Nr 100, poz. 1083, Ustawy z dnia 27.VII.2001 roku, j. t. Dz. U.  
z 2004 roku, Nr 144, poz.1529 ze zm., moŜe być zatrudniony w medycznych 
laboratoriach diagnostycznych będących publicznymi lub niepublicznymi zakładami 
opieki zdrowotnej, lub ich jednostkami organizacyjnymi. Ponadto moŜe być  
on zatrudniony w placówkach dydaktycznych i naukowo-badawczych. 
-kierunek pielęgniarstwo - studia stacjonarne I stopnia - dostęp do dalszych 
studiów: moŜliwość ubiegania się o przyjęcie na: studia drugiego stopnia, 
specjalizacje zawodowe podyplomowe. 
Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe: uzyskany dyplom oraz tytuł 
zawodowy licencjata pielęgniarstwa uprawnia do ubiegania się o wydanie prawa 
wykonywania zawodu i zatrudnienia w placówkach słuŜby zdrowia. 
- kierunek pielęgniarstwo - studia niestacjonarne I stopnia ,, pomostowe” - 
dostęp do dalszych studiów: moŜliwość ubiegania się o przyjęcie na studia 
drugiego stopnia, podyplomowe specjalizacje zawodowe. 
Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to moŜliwe): - 
kwalifikacje zawodowe pielęgniarek 
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- kierunek pielęgniarstwo - studia stacjonarne II stopnia - dostęp do dalszych 
studiów: moŜliwość ubiegania się o przyjęcie na: studia doktoranckie, 
specjalizacje zawodowe podyplomowe.  
Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to moŜliwe): 
kwalifikacje zawodowe pielęgniarki. 
- kierunek połoŜnictwo - studia stacjonarne I stopnia - dostęp do dalszych 
studiów: moŜliwość ubiegania się o przyjęcie na: studia drugiego stopnia, 
specjalizacje zawodowe podyplomowe.  
Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe: uzyskany dyplom oraz tytuł 
zawodowy licencjata połoŜnictwa uprawnia do ubiegania się o wydanie prawa 
wykonywania zawodu i zatrudnienia w placówkach słuŜby zdrowia. 
- kierunek połoŜnictwo - studia niestacjonarne I stopnia ,,pomostowe” - dostęp 
do dalszych studiów: moŜliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego 
stopnia, podyplomowe specjalizacje zawodowe. 
Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe: kwalifikacje zawodowe 
połoŜnych. 
- kierunek połoŜnictwo - studia stacjonarne II stopnia - dostęp do dalszych 
studiów: moŜliwość ubiegania się o przyjęcie na: studia doktoranckie, 
specjalizacje zawodowe podyplomowe. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia 
zawodowe (o ile to moŜliwe): kwalifikacje zawodowe połoŜnej. 

 
 
VI. DODATKOWE INFORMACJE 3) 

 
1. Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach, otrzymanych nagrodach: ................ 
2. Dalsze źródła informacji: …………………………………………………………………..  
     
VII. PO ŚWIADCZENIE SUPLEMENTU 

 
1. Data:............ta sama, co na dyplomie................................................................................... 

2. Podpis i pieczęć imienna kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej:..................... 
 

Pieczęcie urzędowe z godłem państwa:  
• DuŜa wyciskana pieczęć na górze z lewej strony. 

• DuŜa czerwona pieczęć tuszowa. 
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VIII. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WY śSZEGO 
 

1. Kryterium dost ępu do szkolnictwa wyŜszego 
Łączny czas kształcenia do momentu ukończenia szkoły dającej moŜliwość przystąpienia do egzaminu 

dojrzałości (egzaminu maturalnego), wynosi 12 – 15 lat. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (egzaminu 
maturalnego) absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości upowaŜniające do ubiegania się o przyjęcie do 
szkoły wyŜszej. 

 
 

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

szkolnictwie wyŜszym. Przepisy tej ustawy stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyŜszych, a 
prowadzenie kształcenia odbywa się na tych samych zasadach i po spełnieniu tych samych warunków. Uczelnie, 
niezaleŜnie 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 
magisterskie nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. 

Studia w uczelniach prowadzone są jako studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub studia 
jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia). 

Studia pierwszego stopnia, czyli studia licencjackie trwają od sześciu do ośmiu semestrów, a studia 
inŜynierskie siedem lub osiem semestrów.  

Studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry, a jednolite studia magisterskie od dziewięciu do 
dwunastu semestrów. 

Studia doktoranckie trwają nie dłuŜej niŜ cztery lata i ich uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia 
studiów doktoranckich. W odrębnym trybie uzyskują stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie 
sztuki. 

Studia wyŜsze oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia stacjonarne lub jako studia 
niestacjonarne. 

 
 
3. Tytuły nadawane absolwentom szkół wyŜszych 
- licencjat, licencjat pielęgniarstwa lub licencjat połoŜnictwa, inŜynier, inŜynier poŜarnictwa, inŜynier 

architekt oraz inŜynier architekt krajobrazu – nadawane absolwentom studiów pierwszego stopnia; 
- magister oraz tytułu równorzędne: magister sztuki, magister farmacji, magister inŜynier, magister inŜynier 

architekt, magister inŜynier architekt krajobrazu, magister inŜynier poŜarnictwa, magister pielęgniarstwa, 
magister połoŜnictwa, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii. 
 
 

4. Punkty zaliczeniowe 
Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla semestru wynosi od 27 do 33, natomiast dla roku 
studiów – 60. Liczba punktów dla ukończenia studiów pierwszego stopnia wynosi 180 – 240, dla 
ukończenia studiów drugiego stopnia – 90 – 120, dla ukończenia zaś jednolitych studiów magisterskich – 
270 – 360. 

 
5. Stopnie naukowe i tytuł naukowy 

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 dziedziny sztuki w 
zakresie danej dyscypliny artystycznej. Stopnie naukowe nadają jednostki szkół wyŜszych Polskiej Akademii 
Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, zgodnie z uprawnieniami uzyskanymi w odrębnym trybie. 

Tytułem naukowym jest tytuł profesora określonej dziedziny nauki, tytułem w zakresie sztuki jest tytuł 
profesora określonej dziedziny sztuki. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
1) W przypadku tłumaczenia na język obcy wpisana treść pozostaje w oryginalnym brzmieniu. 

2) NaleŜy podać status uczelni prowadzącej studia publiczna / niepubliczna, naleŜy podać takŜe nazwy uczelni lub instytucji prowadzących studia wspólnie, w 

oryginalnym brzmieniu. 

3) Pkt IV.2 – 4, pkt VI.1 i 2 mogą zostać rozszerzone o odpowiednią liczbę stron w zaleŜności od potrzeb.  


