
 

 

 

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej 

poz. 238 
 

ZARZĄDZENIE NR 127/2017 
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

z dnia 27 października 2017 r. 
 

w sprawie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów 
oraz suplementu do dyplomu 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), zgodnie  
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. z 2017 r. poz. 279)  
oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r.  
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554), zarządza się, 
co następuje: 

 
§ 1 

1. Absolwenci Politechniki Śląskiej otrzymują dyplomy ukończenia studiów, zwane dalej 
„dyplomami”, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego: 
1) inżyniera lub inżyniera architekta, lub licencjata – po ukończeniu studiów I stopnia, 
2) magistra inżyniera lub magistra inżyniera architekta, lub magistra sztuki, lub magistra – 

po ukończeniu studiów II stopnia. 
2. Od dnia 1 października 2017 r. absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują dyplomy 

zgodnie ze wzorami określonymi w uchwale nr VII/62/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej  
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów 
(Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 83) oraz suplementy do dyplomów 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. z 2017 r. 
poz. 279). 

 
§ 2 

1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów sporządza się i wydaje absolwentowi 
dyplom wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu, zwanym dalej 
„suplementem”. 
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2. Absolwenci Politechniki Śląskiej otrzymują dyplom wraz z dwoma odpisami  
i suplementem podczas uroczystości wręczania dyplomów zorganizowanej przez właściwą 
podstawową jednostkę organizacyjną. 

3. O terminie uroczystości wręczania dyplomów podstawowa jednostka organizacyjna 
informuje rektora za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich i Kształcenia. 

 
§ 3 

Tryb sporządzania dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz instrukcję 
ich wypełniania określa odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 4 

Traci moc zarządzenie nr 36/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 marca 2014 r.  
w sprawie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementu do 
dyplomu (Monitor Prawny PŚ z 2014 r. poz. 30, z późn. zm.). 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 2 listopada 2017 r. 
 
 

Rektor PŚ: A. Mężyk 



3 

 

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 października 2017 r. 

 
Tryb sporządzania dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu 

 
§ 1 

1. Księgę dyplomów Politechniki Śląskiej w formie elektronicznej prowadzi Dział Spraw  
Studenckich i Kształcenia (RD1). 

2. Księga dyplomów zawiera: liczbę porządkową stanowiącą numer dyplomu, numer albumu, 
imię (imiona) i nazwisko studenta, rok urodzenia, datę rozpoczęcia studiów 
(immatrykulacji), nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej, kierunek, poziom, profil  
i formę studiów, datę złożenia egzaminu dyplomowego, tytuł zawodowy i ostateczny 
wynik studiów. 

 
§ 2 

1. Przed przystąpieniem do przygotowania i druku dyplomu wyznaczony pracownik 
dziekanatu jest zobowiązany zweryfikować poprawność i kompletność danych 
widniejących na protokole egzaminu dyplomowego. 

2. W przypadku stwierdzenia braku lub nieprawidłowości danych, wyznaczony pracownik 
dziekanatu niezwłocznie zwraca się do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej celem 
dokonania sprostowania na protokole egzaminu dyplomowego. 

3. Sprostowań dokonuje się przez skreślenie nieprawidłowego zapisu i wpisanie nad 
skreślonymi wyrazami właściwych danych. W miejscu sprostowania umieszcza się: 
adnotację „Dokonano sprostowania", podpis przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, 
datę i pieczęć urzędową. 

 
§ 3 

1. Dziekanaty w następnym dniu roboczym po dniu złożenia egzaminu dyplomowego 
przekazują drogą elektroniczną do RD1 wniosek o nadanie numeru dyplomu osobom 
zatwierdzonym w Systemie Obsługi Toku Studiów (SOTS) jako absolwenci. 

2. RD1 nadaje w SOTS absolwentom numery dyplomów, a następnie przekazuje 
wygenerowane z SOTS listy w wersji papierowej do poszczególnych dziekanatów. Wzór 
listy stanowi załącznik A do niniejszego załącznika. 

3. Wyznaczony pracownik dziekanatu odpowiada za przygotowanie na właściwych drukach 
dyplomu i suplementu oraz za poprawność danych zawartych w dyplomie i ich zgodność  
z protokołem egzaminu dyplomowego. Kierownik dziekanatu potwierdza każdorazowo 
na liście dyplomów przekazanych do podpisu rektora poprawność danych zawartych  
w dyplomach i ich zgodność z protokołami egzaminu dyplomowego.  

4. Wypełnione i podpisane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej druki 
dyplomów wraz z odpisami, po ponownym sprawdzeniu ich poprawności, dziekanaty 
przekazują wraz z listą do RD1 w terminie nieprzekraczającym 15 dni od dnia złożenia 
egzaminu dyplomowego, a w przypadku dyplomów z wyróżnieniem – niezwłocznie po 
uzyskaniu akceptacji rektora. Wzór listy stanowi załącznik B do niniejszego załącznika. 

5. RD1 przekazuje upoważnionym pracownikom dziekanatów, za potwierdzeniem odbioru, 
podpisane przez rektora i opieczętowane w RD1 dyplomy. 
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§ 4 
1. Na pisemny wniosek absolwenta, którego wzór stanowi załącznik C do niniejszego 

załącznika, Politechnika Śląska wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden  
z następujących języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański lub rosyjski. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 
1) potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu  

w tłumaczeniu na język obcy, 
2) aktualną fotografię (zgodną z fotografią umieszczoną na oryginale dyplomu). 

3. Na pisemny wniosek absolwenta, którego wzór stanowi załącznik D do niniejszego 
załącznika, Politechnika Śląska wydaje odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski.  

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, należy dołączyć: 
1) tłumaczenie tytułu pracy magisterskiej/projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej 

na język angielski, 
2) informacje w języku angielskim o ewentualnych dodatkowych osiągnięciach. 

5. W teczce absolwenta przechowuje się potwierdzoną przez dziekanat kopię dodatkowego 
odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz kopię odpisu suplementu  
w tłumaczeniu na język angielski. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3 należy wydać w terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku. 

 
§ 5 

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

2. W przypadku stwierdzenia błędu lub omyłki w treści sporządzonego dyplomu lub 
suplementu dokonuje się ich wymiany. 

3. Wymiana dyplomu lub suplementu odbywa się na zasadach i w trybie przewidzianych dla 
wydania dyplomu lub suplementu, określonych w niniejszym załączniku, z tym że: 
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 lub suplementu w przypadku,  

o którym mowa w ust. 2 nie pobiera się opłaty. 
 

§ 6 
1. Po ukończeniu studiów nie dokonuje się zmiany imion lub nazwiska absolwenta w jego 

dyplomie i w suplemencie, chyba że zmiana imion lub nazwiska nastąpiła na podstawie 
decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany 
płci. W tych przypadkach wydaje się dyplom i suplement na nowe imiona lub nazwisko po 
przedstawieniu decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu, za zwrotem dyplomu  
i suplementu do dyplomu wraz z odpisami wydanymi na poprzednie imiona lub nazwisko. 

2. Za wymianę dyplomu wraz z odpisami, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, pobierana 
jest opłata jak za wydanie dyplomu. 

 
§ 7 

1.  Suplement przygotowywany jest w systemie SOTS zgodnie ze wzorem określonym  
w odrębnych przepisach. 
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2.  Za weryfikację treści zamieszczonych w poszczególnych punktach suplementu odpowiada 
wyznaczony pracownik dziekanatu odpowiedzialny za przygotowanie suplementu. Teksty 
zamieszczane w poszczególnych punktach suplementu przypisane do kierunków 
prowadzonych przez podstawową jednostkę organizacyjną, zatwierdza odpowiednio 
kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. Weryfikacja treści powinna odbywać się 
na wydziale co najmniej raz w roku akademickim. 

3.  Pracownik dziekanatu pieczętuje suplement pieczęcią urzędową Uczelni na pierwszej 
stronie, w lewym, górnym rogu oraz na ostatniej stronie, w miejscu oznaczonym 
na wydruku, i przedkłada do podpisu kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej. 

4.  Absolwentom, którym zaliczono część studiów na postawie ocen uzyskanych  
na innej uczelni, na innym wydziale lub innym kierunku studiów, sporządza się odpis 
suplementu w tłumaczeniu na język angielski na podstawie wykazu ocen sporządzonego 
w językach polskim i angielskim. 

5.  W przypadku, gdy podstawowa jednostka organizacyjna nie dysponuje tłumaczeniem 
na język angielski wykazu przedmiotów, o których mowa w ust. 5, absolwent może zostać 
zobowiązany do dostarczenia tłumaczenia tego wykazu potwierdzonego przez uczelnię, 
na której odbył część studiów, albo tłumaczenia przysięgłego sporządzonego na własny 
koszt. 

6.  Uczelnia nie pobiera opłaty za wydanie suplementu. 
 

§ 8 
1. Dokumenty wydawane przez Uczelnię w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów, 

przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą są uwierzytelniane na wniosek studenta 
lub absolwenta. 

2. Dyplom, duplikat dyplomu oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów uwierzytelnia 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

3. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 2, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, 
są uwierzytelniane przez Uczelnię. 

4. Uwierzytelnienie dokumentów wydawanych przez Uczelnię, przeznaczonych do obrotu 
prawnego z zagranicą, polega na umieszczeniu na dokumencie: 
1) klauzuli w brzmieniu: „Stwierdza się autentyczność dokumentu", 
2) podpisu kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, 
3) pieczęci urzędowej, 
4) nazwy miejscowości i daty. 

5. Do uwierzytelnienia przedstawia się oryginały lub duplikaty dokumentów. 
6. Dokumenty wielostronicowe powinny być zszyte i w miejscach zszycia opieczętowane 

pieczęcią urzędową w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu. 
 

§ 9 
1. W przypadku utraty oryginału dyplomu lub suplementu absolwent może wystąpić  

z pisemnym wnioskiem do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej o wydanie 
duplikatu tych dokumentów. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać informacje o utracie oryginału oraz 
przyczynie jego utraty. 

3. Duplikatu nie wystawia się w przypadku utraty odpisu dyplomu w języku polskim lub  
w tłumaczeniu na jeden z języków obcych, a także odpisu suplementu w tłumaczeniu na 
język angielski. 
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4. Duplikat wystawia się na podstawie posiadanych dokumentów zawartych w teczce akt 
osobowych studenta, a w szczególności na podstawie odpisu dyplomu znajdującego się  
w teczce akt osobowych studenta. 

5. Duplikat wystawia się na oryginale druku dyplomu lub suplementu, według wzoru 
obowiązującego w okresie wystawienia oryginałów tych dokumentów, bez fotografii. 
Na dokumencie umieszcza się adnotację „Duplikat” oraz datę wydania duplikatu. Duplikat 
dyplomu podpisuje wyłącznie rektor. W razie braku druku dyplomu według wzoru 
obowiązującego w danym czasie, duplikat wystawia się na przygotowanym przez 
pracownika dziekanatu formularzu zgodnym z treścią oryginału dyplomu. 

6. Informację o wydaniu duplikatu dyplomu lub suplementu umieszcza się w teczce akt 
osobowych studenta oraz odnotowuje się w księdze dyplomów. 

7. Duplikat ma moc oryginału. 
8. Za wydanie duplikatu dyplomu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie 

oryginału. 
9. Za wydanie duplikatu suplementu nie pobiera się opłaty. 
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Załącznik A 
do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej  

z dnia 27 października 2017 r. 
 

(pieczęć Działu Spraw Studenckich i Kształcenia) 
 
 
 

Lista numerów dyplomów nadanych w dniu …………………… 
 
Podstawowa jednostka organizacyjna  ……………………………….................................................... 
 
 

Lp. imię i nazwisko 
uzyskany 

tytuł 
numer 
albumu 

data złożenia 
egzaminu 

dyplomowego 

ostateczny 
wynik 

studiów  

numer 
dyplomu 

1       

2       

3       

4       

w sumie wyróżnień uzyskanych 
na kierunku:  

w sumie wyróżnień uzyskanych w 
podstawowej jednostce organizacyjnej: 

 

 
 
 
 
 
 
 ..................................... …………………………… 
(pieczęć imienna i podpis pracownika RD1) 
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Załącznik B 
do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej 

z dnia 27 października 2017 r. 
 

(pieczęć podstawowej jednostki organizacyjnej) 
 
 .............................................................  ................................., dnia ………………………… 
(symbol jednostki/nr/rok akademicki) 
 
 
  REKTOR 

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
 
 

W załączeniu przesyłam dyplomy ukończenia studiów absolwentów podstawowej 
jednostki organizacyjnej ………….................................................................................................  
z uprzejmą prośbą o ich podpisanie. 

 

Lp. nazwisko i imię 
numer 

dyplomu 
rodzaj dyplomu (oryginał/odpis/komplet) 
+ odpis w j. obcym*…. 

    

    

    

    

    

 
 .....................................  

(pieczęć imienna i podpis  
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej) 

 
Potwierdzam poprawność danych zawartych w dyplomach przygotowanych przez 
……………………………………………………………………. i ich zgodność z protokołami egzaminu 
dyplomowego.  
 
 
………………………………………….……. 
(podpis kierownika  dziekanatu) 
 
Dział Spraw Studenckich i Kształcenia 

wpłynęło dnia : ……………………………………………………………….. 
(podpis pracownika RD1) 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
(data i podpis osoby odbierającej dyplomy podpisane przez rektora) 

 
*wpisać właściwe 
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Załącznik C 
do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej 

z dnia 27 października 2017 r. 
 

…………………, dnia ............................ 
 ........................................................  
(nazwisko i imię absolwenta) 
 ........................................................  
(adres zamieszkania) 
 ........................................................  
(nr telefonu, adres e-mail) 
 ........................................................  
(kierunek studiów, stacjonarne/niestacjonarne) 
 ........................................................  
(data obrony) 

 
 

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej  
 
………………..................... 

 
Uprzejmie proszę o sporządzenie i wydanie odpisu DYPLOMU ukończenia studiów  

w tłumaczeniu na język ...........................  
 

 .....................................  
(własnoręczny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data wpływu wniosku:………………… 
 
 
 
Potwierdzam odbiór odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język ……………….. 
 
 ........................................................  
(data i podpis) 
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Załącznik D 
do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej 

z dnia 27 października 2017 r. 
 

…………………, dnia ............................ 
 ........................................................  
(nazwisko i imię absolwenta) 
 ........................................................  
(adres zamieszkania) 
 ........................................................  
(nr telefonu, adres e-mail) 
 ........................................................  
(kierunek studiów, stacjonarne/niestacjonarne) 
 ........................................................  
(data obrony) 

 
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej  

 
………………............................... 

 
Uprzejmie proszę o sporządzenie i wydanie odpisu SUPLEMENTU do dyplomu  

w tłumaczeniu na język angielski. 
 

 .....................................  
(własnoręczny podpis) 

 
Temat pracy magisterskiej/projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej*: 

 ......................................................................................................................................................  
 
Temat pracy magisterskiej/projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej przetłumaczony  
na język angielski*: 

 ......................................................................................................................................................  
 
Informacje o dodatkowych osiągnięciach przetłumaczone na język angielski*: 

 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
Data wpływu wniosku:………………… 
 
Potwierdzam odbiór odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. 
 
 ........................................................  
(data i podpis) 
 
* proszę czytelnie wypełnić pola obowiązkowe 
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Załącznik nr 2 
do zarządzenia nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 października 2017 r. 

 
 

I. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW 
 

1. Zdjęcia do dyplomu powinny spełniać następujące wymagania: 
1) wymiary 45 mm x 65 mm, 
2) na oryginale i na wszystkich odpisach dyplomu umieszcza się identyczne zdjęcia, 
3) aktualne zdjęcia na dyplomie powinny być wykonane estetycznie, przez fotografa, 

na odpowiednim papierze, z zachowaniem zasad i powagi dokumentu, którego 
dotyczą. 

2. Informacje dotyczące posiadacza dyplomu: „Pan(i)” – {imię/imiona i nazwisko} – (Times 

New Roman Bold 14 pkt) przykład: Jan Krzysztof Kowalski 
Absolwentom, którzy uzyskali wcześniej tytuł zawodowy należy go wpisać przed imieniem  
i nazwiskiem.  

3. Data urodzenia – {dzień miesiąc rok} – (Times New Roman 11 pkt) przykład: 16 listopada 

1975 r. miesiąc słownie z odmianą, na końcu „r.”. 
4. Miejsce urodzenia – (Times New Roman 11 pkt) przykład: Katowice – w przypadku 

absolwentów urodzonych poza granicami Polski nazwę miejscowości należy wpisać 
według funkcjonującego w powszechnym użyciu w języku polskim odpowiednika nazwy 
miejscowości, np. Wiedeń, Paryż. 

5. Nr dyplomu – (Times New Roman 11 pkt). przykład: 123456 

6. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni – (Times New Roman 12 pkt). 
7. Na kierunku – {nazwa kierunku} – (Times New Roman Bold 11 pkt) małą literą. 
8. W specjalności – {nazwa specjalności} – (Times New Roman 11 pkt) małą literą. 
9. W obszarze/rach kształcenia w zakresie – {nazwa obszaru kształcenia} – (Times New 

Roman 11 pkt) zgodnie z efektami kształcenia danego kierunku studiów, małą literą.  
przykład: 

 nauk humanistycznych 

 nauk społecznych 

 nauk ścisłych 

 nauk przyrodniczych 

 nauk technicznych 

 sztuki  

10. O profilu kształcenia – (Times New Roman 11 pkt) przykład: ogólnoakademickim,  
z odmianą, małą literą. 

11. W formie – {w formie} – (Times New Roman 11 pkt) przykład: stacjonarnej, z odmianą, małą 
literą.  

12. Z wynikiem – {wynik studiów} – (Times New Roman 11 pkt) przykład: bardzo dobrym –  
z odmianą, należy wpisać słownie ostateczny wynik studiów, małą literą. 

13. I uzyskania w dniu – {dzień miesiąc rok} – (Times New Roman 11 pkt) przykład: 16 listopada 

2017 r., miesiąc słownie z odmianą, na końcu „r.”. 
14. Tytułu zawodowego – {nazwa tytułu} – (Times New Roman Bold 11 pkt) przykład: magister 

inżynier – bez odmiany, małą literą. 
15. Gliwice, dnia – {dzień miesiąc rok} – (Times New Roman 11 pkt ) przykład: 10.12.2017 r., 

na końcu „r.”, data wypisania dyplomu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego do 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.  
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II. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SUPLEMENTU DO DYPLOMU 
 
1. Suplement do dyplomu w języku polskim wydawany jest w jednym egzemplarzu.  

Na pisemny wniosek absolwenta wydawany jest 1 egzemplarz odpisu suplementu 
do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. 

2. W suplemencie do dyplomu nie dokonuje się sprostowań. Suplement zawierający błędy 
lub omyłki podlega wymianie. Nowy dokument sporządzany jest z bieżącą datą  
i podpisywany przez aktualne władze. Za wymianę suplementu nie pobiera się opłaty. 

3. Suplement pieczętowany jest pieczęcią urzędową na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu, 
tuż przy zszyciu oraz w miejscu przeznaczonym na pieczęć urzędową w punkcie pkt 7.3.  
Karty suplementu zszywane są przy pomocy tzw. oczkownicy. 

4. W punkcie 2.1. – Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy) – w przypadku 
tłumaczenia na język angielski treść pozostaje wpisana w oryginalnym brzmieniu. 

5. W punkcie 2.3. oprócz nazwy i statusu uczelni wydającej dyplom można wpisać informacje  
dotyczące otrzymanych akredytacji pozytywnych lub wyróżniających (m.in. 
instytucjonalnej lub programowej). W przypadku tłumaczenia na język angielski treść 
pozostaje wpisana w oryginalnym brzmieniu.  

6. W punkcie 2.4. nie wymienia się nazw uczelni, w których student zaliczył część programu  
w ramach mobilności (np. w ramach programów Erasmus lub MOST) lub z których przeniósł 
się na Politechnikę Śląską. Informację o tych uczelniach można podać w punkcie 4.3. 

7. W punkcie 3.1. – Poziom posiadanego wykształcenia – należy podać informację o poziomie 
Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanej do kwalifikacji, których nadanie potwierdza dyplom. 

8. W punkcie 3.2. wpisuje się czas trwania studiów, z uwzględnieniem wszystkich elementów 
składowych programu, oraz nakład pracy wyrażony w punktach ECTS, z uwzględnieniem 
informacji o obowiązkowych praktykach zawodowych.  
przykład: 3,5 roku (7 semestrów), 210 punktów ECTS, w tym praktyka zawodowa  
w wymiarze 15 punktów ECTS 

9. W punkcie 3.3. – Warunki przyjęcia na studia – wpisuje się zasady przyjęć na I rok studiów 
obowiązujące, gdy absolwent był przyjmowany na studia w uczelni, której dyplom 
otrzymuje. Jeżeli absolwent rozpoczynał studia w innej uczelni, a ukończył je 
na Politechnice Śląskiej po przeniesieniu, wpisuje się zasady przyjęć, które obowiązywały 
na Politechnice Śląskiej w roku rozpoczęcia przez niego studiów wyższych, a nie w roku 
jego przyjęcia z przeniesienia. 

10. W punkcie 4.2. – Wymagania programowe – wpisuje się efekty kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, zdefiniowane dla danego kierunku 
studiów, poziomu i profilu kształcenia, prowadzące do uzyskania kwalifikacji (dyplomu) 
– zgodnie z odpowiednią uchwałą Senatu w sprawie efektów kształcenia dla kierunku 
studiów – tekst zgodny z uchwałą Senatu zweryfikowany przez wyznaczonego pracownika 
dziekanatu. 

11. W punkcie 4.5. – Wynik ukończenia studiów – w przypadku tłumaczenia na język angielski 
treść pozostaje wpisana w oryginalnym brzmieniu. 

12. W punkcie 6.1. – Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych 
nagrodach; 
w punkcie tym można umieszczać informacje o praktykach ponadprogramowych oraz 
innych dodatkowych osiągnięciach studenta, m.in. jego publikacjach, otrzymanych 
wyróżnieniach, wybitnych osiągnięciach, które świadczą o zdobytych przez studenta 
umiejętnościach lub kompetencjach; student dostarcza stosowne potwierdzenie 
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otrzymanych nagród, wyróżnień (np. kopię dyplomu). W tym punkcie można także 
umieszczać informacje o osiągnięciach sportowych absolwenta: otrzymanie nagrody, 
wyróżnienia. Można zamieścić również informację o stypendium rektora dla najlepszych 
studentów. Poświadczone kopie dokumentów przechowywane są w teczce akt 
osobowych. 

13. Data sporządzenia suplementu musi być zgodna z datą sporządzenia dyplomu.  
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III. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ODPISU DYPLOMU W TŁUMACZENIU NA JĘZYK ANGIELSKI 
 

1. Daty: 
datę należy wpisać w układzie: dzień-miesiąc-rok, według następującego wzoru:  
1st May 1988, 2nd June 1990, 3rd July 1991, 16th September 1989  lub 16.10.1989 
(zastosowana na odpisie forma zapisu daty musi być zgodna z formą zapisu daty  
na oryginale dyplomu). 

2. Nazwy miesięcy: 
 
w j. polskim  w j. angielskim 
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. Miejsce urodzenia: 
nazwa polskiej miejscowości powinna być wpisana w formie nieodmienionej,  
w oryginalnym brzmieniu, np. „Kraków”. 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. Nazwy kierunków i specjalności: małą literą, w tłumaczeniu na język angielski. 
5. Forma studiów: 

 polska nazwa angielska nazwa 
 studia stacjonarne full-time  

 studia niestacjonarne    part-time 
6. W zakresie nauk: 
 polska nazwa angielska nazwa 

 humanistycznych humanities 
 społecznych social sciences 
 ścisłych exact sciences 
 przyrodniczych natural sciences 
 technicznych technical sciences 

 sztuki arts 
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7. Profil kształcenia: 
 polska nazwa angielska nazwa 
 profil ogólnoakademicki general academic  
 profil praktyczny practical 
8. Wynik studiów: należy wpisać słownie, małą literą, w języku polskim, zgodnie z wynikiem 

wpisanym w oryginale dyplomu (wynik studiów nie jest tłumaczony). 
9. Tytuł zawodowy: należy wpisać w formie nieodmienionej, małą literą, w języku polskim, 

zgodnie z tytułem zawodowym wpisanym w oryginale dyplomu (nazwa tytułu 
zawodowego nie jest tłumaczona), np. „licencjat”, „inżynier”, „magister”, „magister 
inżynier”. 

10. Miejscowość i data wydania odpisu dyplomu: data wydania odpisu musi być zgodna  
z datą wydania oryginału dyplomu. 

11. Rodzaj i rozmiar czcionki: zastosowany w odpisie dyplomu w tłumaczeniu na język 
angielski zgodny z krojem, rozmiarem  i stylem czcionki zastosowanym w dyplomie 
ukończenia studiów w języku polskim. 
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IV. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ODPISU DYPLOMU W TŁUMACZENIU NA JĘZYK NIEMIECKI 
 

1. Daty: 
datę należy wpisać w układzie: dzień-miesiąc-rok, według następującego wzoru: 
10. September 2008 lub 10.09.2008 (zastosowana na odpisie forma zapisu daty musi być 
zgodna z formą zapisu daty na oryginale dyplomu). 

2. Nazwy miesięcy: 
w j. polskim w j. niemieckim 
styczeń  Januar 
luty  Februar 
marzec  März 
kwiecień  April 
maj  Mai 
czerwiec  Juni 
lipiec  Juli 
sierpień  August 
wrzesień  September 
październik   Oktober 
listopad   November 
grudzień  Dezember 

3. Miejsce urodzenia: 
nazwa polskiej miejscowości powinna być wpisana w formie nieodmienionej,  
w oryginalnym brzmieniu, np. „Kraków”. Obcojęzyczne nazwy miejscowości należy wpisać 
w oryginalnym brzmieniu lub w tłumaczeniu na język niemiecki; 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. Nazwy kierunków i specjalności: dużą literą, w tłumaczeniu na język niemiecki. 
5. Forma studiów: 

polska nazwa niemiecka nazwa 
studia stacjonarne  Vollzeitstudium 
studia niestacjonarne Fernstudium 

6. W zakresie nauk: 
polska nazwa niemiecka nazwa 
nauk humanistycznych   Geisteswissenschaften 

 nauk społecznych  Sozialwissenschaften 
nauk ścisłych Exakte Wissenschaften 
nauk przyrodniczych  Naturwissenschaften 

 nauk technicznych Technische Wissenschaften 
sztuki Kunstwissenschaften 

7. Profil kształcenia: 
polska nazwa niemiecka nazwa 

 profil ogólnakademicki akademisches Profil 
 profil praktyczny praxisbezogenes Profil 
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8. Wynik studiów: należy wpisać słownie, małą literą, w języku polskim, zgodnie z wynikiem 
wpisanym w oryginale dyplomu (wynik studiów nie jest tłumaczony). 

9. Tytuł zawodowy: należy wpisać w formie nieodmienionej, małą literą, w języku polskim, 
zgodnie z tytułem zawodowym wpisanym w oryginale dyplomu (nazwa tytułu 
zawodowego nie jest tłumaczona), np. „licencjat”, „inżynier”, „magister”, „magister 
inżynier”. 

10. Miejscowość i data wydania odpisu dyplomu: data wydania odpisu musi być zgodna  
z datą wydania oryginału dyplomu. 

11. Rodzaj i rozmiar czcionki: zastosowany w odpisie dyplomu w tłumaczeniu na język 
niemiecki zgodny z krojem, rozmiarem i stylem czcionki zastosowanym w dyplomie 
ukończenia studiów w języku polskim. 
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V. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ODPISU DYPLOMU W TŁUMACZENIU NA JĘZYK FRANCUSKI 
 

1. Daty: 
datę należy wpisać w układzie: dzień-miesiąc-rok, według następującego wzoru: 
1er septembre 1988, 2 avril 1988,29 septembre 1988 lub 29.09.1988 (zastosowana na 
odpisie forma zapisu daty musi być zgodna z formą zapisu daty na oryginale dyplomu). 

2. Nazwy miesięcy: 
w j. polskim  w j. francuskim 
styczeń   janvier 
luty  février 
marzec  mars 
kwiecień  avril 
maj  mai 
czerwiec  juin 
lipiec  juillet 
sierpień  août 
wrzesień  septembre 
październik  octobre 
listopad  novembre 
grudzień  décembre 

3. Miejsce urodzenia: 
nazwa polskiej miejscowości powinna być wpisana w formie nieodmienionej,  
w oryginalnym brzmieniu, np. „Kraków”. Obcojęzyczne nazwy miejscowości należy wpisać 
w oryginalnym brzmieniu lub w tłumaczeniu na język francuski; 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. Nazwy kierunków i specjalności: małą literą, w tłumaczeniu na język francuski. 
5. Forma studiów: 

polska nazwa  francuska nazwa 
 studia stacjonarne présentiel 
 studia niestacjonarne semi-présentiel 

6. W zakresie nauk: 
polska nazwa  francuska nazwa 

 humanistycznych  humaines 
 społecznych  sociales 
 ścisłych  exactes 
 przyrodniczych  naturelles 
 technicznych  techniques 
 sztuki  artistiques 

7. Profil kształcenia: 
 polska nazwa francuska nazwa 
  profil ogólnoakademicki académique 
  profil praktyczny  pratique 
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8. Wynik studiów: należy wpisać słownie, małą literą, w języku polskim, zgodnie z wynikiem 
wpisanym w oryginale dyplomu (wynik studiów nie jest tłumaczony). 

9. Tytuł zawodowy: należy wpisać w formie nieodmienionej, małą literą, w języku polskim, 
zgodnie z tytułem zawodowym wpisanym w oryginale dyplomu (nazwa tytułu 
zawodowego nie jest tłumaczona), np. „licencjat”, „inżynier”, „magister”, „magister 
inżynier”. 

10. Miejscowość i data wydania odpisu dyplomu: data wydania odpisów musi być zgodna  

z datą wydania oryginału dyplomu. 

11. Rodzaj i rozmiar czcionki: zastosowany w odpisie dyplomu w tłumaczeniu na język 
francuski zgodny z krojem, rozmiarem i stylem czcionki zastosowanym w dyplomie 
ukończenia studiów w języku polskim. 
 


