
 

 
 
 

 
 

 

Zarządzenie Nr R-88/2013 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie określenia danych technicznych wzorów dyplomów ukończenia 
studiów wyższych, zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów 

pierwszego i drugiego stopnia oraz suplementu do dyplomu 
 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz zgodnie  
z Rozporządzeniem 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) i Uchwałą Nr 41/2013/VI 
Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie 
zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego 
stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych wspólnie  
w Politechnice Lubelskiej, późn. zm. z a r z ą d z a m, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Dyplomy ukończenia studiów wyższych, według wzorów określonych  
w obowiązującej Uchwale Senatu Politechniki Lubelskiej, wydawane są 
absolwentom rozpoczynającym studia od roku akademickiego 2012/2013 
i w latach następnych. 

2. Dane techniczne wzorów dyplomów, o których mowa w ust. 1 określa 
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 2. 

 
Absolwenci Politechniki Lubelskiej otrzymują dyplomy ukończenia 

studiów wyższych, zwane dalej ,,dyplomami”, potwierdzające uzyskanie 
odpowiedniego tytułu zawodowego: 

1)  dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem 
zawodowym: licencjat, inżynier, inżynier architekt; 

2)  dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z tytułem 
zawodowym: magister, magister inżynier, magister inżynier architekt. 

 



 

 
 

§ 3. 
 

1. Absolwent Politechniki Lubelskiej otrzymuje dyplom ukończenia studiów 
wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu w terminie 30 dni  
od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. 

2. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie  
w terminie określonym w ust. 1, aktualnych fotografii (4 szt.), dowodu 
wniesienia opłaty za dyplom, dokumentów i informacji niezbędnych  
do przygotowania suplementu do dyplomu. 

3. Dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania suplementu 
(dokumentację przebiegu studiów w innej uczelni, informacje  
o dodatkowych osiągnięciach lub praktykach) są sprawdzane  
i akceptowane przez osobę wyznaczoną przez dziekana danego wydziału. 

4. Dyplom, odpisy i suplement do dyplomu przygotowuje dziekanat 
wydziału prowadzącego kierunek studiów. 

 
 

§ 4. 
 

1. Suplement do dyplomu ukończenia studiów, którego ogólny wzór 
określony został w Rozporządzeniu 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), zawiera opis formy, poziomu i treści 
odbytych studiów. Wzór suplementu stanowi Załącznik nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia. 

2. Suplement, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wydawany jest 
absolwentom Politechniki Lubelskiej rozpoczynającym studia od roku 
akademickiego 2012/2013 i w latach następnych. 

3. Wzór suplementu do dyplomu obowiązujący w Politechnice Lubelskiej 
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

4. Suplement sporządza się w dwóch egzemplarzach – oryginał  
dla absolwenta oraz odpis przeznaczony do akt. 

5. Suplement do dyplomu sporządzany jest w dziekanacie wydziału 
prowadzącego kierunek studiów i podpisywany przez dziekana wydziału. 

6. Suplement oraz odpis suplementu przeznaczony do akt, w lewym górnym 
rogu, na widocznej we wzorze linii powinien być zszyty (,,zaoczkowany”) 
i opieczętowany pieczęcią urzędową uczelni, uniemożliwiającą wymianę 
kart. 

 
 
 



 

 
 
7. Suplement umieszcza się w okładce do suplementu, której wzór został 

określony w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 
§ 5. 

 
1. Potwierdzenie odbioru dyplomu, jego odpisu oraz suplementu  

do dyplomu przechowuje się w teczce akt osobowych studenta. 
2. Dyplom oraz suplement do dyplomu wydaje się absolwentowi lub na jego 

wniosek upoważnionej osobie, lub w szczególnych przypadkach wysyła 
pocztą na wskazany adres za zwrotnym poświadczeniem odbioru. 

3. Podstawą odbioru dyplomu przez osobę inną niż absolwent stanowi 
upoważnienie zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby 
upoważniającej, dokonane przez dziekanat lub notariusza. 

4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, przechowywane jest w teczce akt 
osobowych studenta. 

 

§ 6. 
 

Absolwenci Politechniki Lubelskiej, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 
akademickim 2012/2013, otrzymują dyplomy i suplementy do dyplomów 
według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach. 

 
§ 7. 

 
1. Za realizację postanowień niniejszego Zarządzenia odpowiadają dziekani 

wydziałów. 
2. Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam Prorektorowi 

ds. Studenckich. 
 

§ 8. 
   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
                   R e k t o r 
 
 

                Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr R-88/2013 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 
Dane techniczne wzorów dyplomów  

ukończenia studiów wyższych w Politechnice Lubelskiej 
 

 Opis: 
1. format dyplomu, odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczonego 

do akt uczelni – po złożeniu A6 (105x148 mm); 
2. strony wewnętrzne dyplomu 2-7 wykonane na papierze celulozowym 

powlekanym, matowym białym, o gramaturze nie niższej niż 120 g/m2; 
3. odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni 

wykonany na papierze białym, powlekanym dwustronnie, o gramaturze 
120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 okładka, strona 2 wewnętrzna 
lewa, strona 3 wewnętrzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu 
dyplomu ukończenia studiów prowadzonych wspólnie na stronie  
4 umieszcza się informacje o uczelniach i instytucjach naukowych 
prowadzących kształcenie, zgodnie z informacjami na stronie 7 oryginału 
dyplomu; 

4. strony wewnętrzne dyplomu, odpis dyplomu oraz odpis dyplomu 
przeznaczonego do akt uczelni 2-7 pokryte giloszem według wzoru; 
gilosz stanowi siatka w kolorze brązowym – nr pantone 480,  
o wymiarach 148x210 mm, grubość linii 0,567 pkt, przesuniętych 
względem siebie o kąt 5º; 

5. druk tekstu stron wewnętrznych dyplomu 2-7 w kolorze czarnym; 
6. druk tekstu odpisu dyplomu, odpisu dyplomu przeznaczonego  

do akt uczelni oraz godła państwa i godła Politechniki Lubelskiej 
w kolorze czarnym; pod nazwą dyplomu umieszcza się odpowiednio 
napis: ,,ODPIS” lub ,,ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”; 

7. fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu 
przeznaczonym do akt uczelni opieczętowana pieczęcią do tłoczenia  
w papierze; 

8. okładka dyplomu, wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, 
oprawiona w skórę naturalną, wtórną, mielona ekologicznie, w kolorze 
brązowym odpowiadającym nr pantone 4695 C; 

9. napisy na okładce oraz godło państwa i godło Politechniki Lubelskiej 
tłoczone złotą folią:  
a) korona godła państwa na okładce na wysokości 13 mm od górnej 

krawędzi dyplomu, 
b) godło państwa na okładce o wymiarach 16 mm, 
c) godło Politechniki Lubelskiej na okładce na wysokości 26 mm od 

dolnej krawędzi dyplomu, 
d) godło Politechniki Lubelskiej o wymiarach 16 mm, 
 
 



 

 
e) napisy na okładce: ,,WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” 

czcionka Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki pogrubione, 
f) na wysokości 61 mm od górnej krawędzi dyplomu napis ,,DYPLOM 

UKOŃCZENIA …….” – w odległości 32 mm od nasady godła 
państwa, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt,  

g) na wysokości 17 mm od dolnej krawędzi dyplomu napis 
,,POLITECHNIKA LUBELSKA” – w odległości 5 mm od nasady 
godła Politechniki Lubelskiej, wersaliki, czcionka Times New Roman  
CE 16 pkt, 

h) strona 2 wewnętrzna – objaśnienia i tekst w nawiasach: czcionka 
Times New Roman CE 7 pkt, napisy: ,,Pan(i)” oraz ,,data urodzenia 
……... r.” i ,,miejsce urodzenia” – czcionka Times New Roman  
CE 9 pkt; napis ,,Nr dyplomu” czcionka Times New Roman  
CE 11 pkt, 

i) strona 3 wewnętrzna – godło Politechniki Lubelskiej o wymiarach  
16 mm, na wysokości 27 mm od górnej krawędzi dyplomu,  
napis ,,DYPLOM” pod godłem Politechniki Lubelskiej w odległości 
4 mm od nasady godła; napis ,,DYPLOM” – czcionka Times New 
Roman CE 12 pkt; objaśnienia (tekst w nawiasach) – czcionka Times 
New Roman CE 7 pkt; napisy: ,,ukończenia studiów w formie”,  
,,na kierunku”, ,,w specjalności”, ,,w obszarze/rach kształcenia”,  
,,o profilu kształcenia”, ,,z wynikiem”, ,,i uzyskania w dniu”, ,,tytułu 
zawodowego”, ,,Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej”, 
,,Rektor” oraz ,,dnia …. r.” – czcionka Times New Roman CE 9 pkt; 
strony 5,6 i 7 – czcionka Times New Roman CE 9 pkt; 

10. okładka odpisów: napis „ODPIS” i „ODPIS PRZEZNACZONY  
DO AKT” – czcionka Times New Roman CE 11 pkt; 

11. godło państwa, godło Politechniki Lubelskiej oraz napisy nad i pod 
godłami powinny być umieszczone centralnie w pionowej osi strony, 
cały tekst oraz ramka określająca miejsce fotografii powinny  
być rozmieszczone symetrycznie względem pionowej osi strony; 

12. kartki szyte nitką z wyklejką, ściegiem szerokim. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr R-88/2013 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 
WZÓR SUPLEMENTU DO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW 

 

(NAZWA UCZELNI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strona …/… 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strona …/… 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strona …/… 
 

 



 

Opis: 
1. format po obcięciu A4 (210 x 297 mm); 
2. papier offsetowy biały, gramatura 80 g/m2; 
3. druk dwustronny w kolorze czarnym; 
4. odpis suplementu przeznaczony do akt uczelni wykonany według wzoru 

określonego dla suplementu; pod nazwą ,,SUPLEMENT DO DYPLOMU” 
umieszcza się napis: (,,ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”); 

5. suplement oraz odpis suplementu przeznaczony do akt w lewym górnym 
rogu, na widocznej we wzorze linii, zszyty i opieczętowany pieczęcią 
urzędową uczelni; 

6. tekst: czcionka Times New Roman CE 11 pkt, napis ,,SUPLEMENT DO 
DYPLOMU” – wersaliki 14 pkt, w punkcie 8 – czcionka Times New Roman 
CE 10 pkt, oznaczenie stron – czcionka Times New Roman CE 8 pkt; 

7. okładka suplementu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, 
oprawiona w okleinę introkal, w kolorze brązowym odpowiadającym  
nr pantone 4695 C, wyklejka – papier celulozowy, biały, jednostronnie 
powlekany, o gramaturze 120 g/m2, na wewnętrznej prawej stronie – 
cztery narożniki otwarte, paskowe, szerokość paska 6 mm; 

8. 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; 

9. podczas wypełniania suplementu kropki oznaczające wiersze mogą być 
zastąpione wpisanym tekstem. 

 



Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr R-88/2013 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 30 grudnia 2013 r. 

             pieczęć urzędowa 

 
 

POLITECHNIKA LUBELSKA 
 

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………… 

 

1.    INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 
1.1. Nazwisko: …………… 
1.2. Imię (imiona): …………… 
1.3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): ………… 
1.4. Numer identyfikacyjny, kod studenta albo numer albumu: ...................... 

 

2. INFORMACJE O DYPLOMIE3) 
2.1. Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy)1): ............. (licencjat, 

inżynier, inżynier architekt, magister, magister inżynier, magister inżynier 
architekt). 

2.2. Kierunek studiów i specjalność oraz profil kształcenia ….….… (należy podać 
kierunek i specjalność studiów oraz profil: np. budownictwo, specjalność: drogi  
i mosty; profil kształcenia: ogólnoakademicki lub praktyczny. 

2.3. Nazwa i status uczelni wydającej dyplom1): Politechnika Lubelska, publiczna 
uczelnia akademicka, Wydział……………………… 

2.4. Nazwa i status uczelni prowadzącej studia2): Politechnika Lubelska, publiczna 
uczelnia akademicka, Wydział ................... (jeżeli część studiów realizowana była  
w innej uczelni, również zagranicznej, nazwa tej uczelni i jej status powinny 
znaleźć się w tym punkcie). 

2.5. Język (języki) wykładowe/egzaminów: język polski  
 (jeżeli absolwent zrealizował część programu w języku obcym, informacja  

o kształceniu w języku obcym winna znaleźć się w tym punkcie). 

 
strona …/… 



 

3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA 
3.1. Poziom posiadanego wykształcenia: ........ (studia pierwszego stopnia, studia 

drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie). 
3.2. Czas trwania studiów według programu: …… (trzy semestry, cztery semestry, 

sześć semestrów, siedem semestrów, osiem semestrów, dziewięć semestrów). 
3.3. Warunki przyjęcia na studia: ........ (należy wpisać kryteria kwalifikacji,  

np. świadectwo dojrzałości, konkurs ocen ze świadectwa dojrzałości, egzamin 
wstępny, laureat, finalista olimpiady ………, dyplom ukończenia studiów 
wyższych, konkurs ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych). 

 
4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH 3) 
4.1. Forma studiów:  ....... (studia stacjonarne, studia niestacjonarne). 
4.2. Wymagania programowe: ........ (dla absolwentów w ramach KRK należy podać 

efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, 
zdefiniowane dla danego kierunku oraz poziomu kształcenia  
i prowadzące do nabycia kwalifikacji (dyplomu, zgodnie z odpowiednią uchwałą 
Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie efektów kształcenia dla kierunku).  
W przypadku kierunków studiów prowadzonych zgodnie ze standardami 
kształcenia należy wskazać miejsce publikacji informacji o obowiązujących 
standardach, tj. najczęściej obowiązujące rozporządzenie ministra w sprawie 
standardów kształcenia). 

4.3. Szczegóły dotyczące przebiegu studiów: składowe programu studiów oraz 
indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS: …... (wykaz 
semestrami, zawierający nazwy przedmiotów, rodzaje zajęć, liczby godzin, oceny, 
punkty ECTS). 
Tytuł pracy dyplomowe/projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej: .................... 
Ocena pracy dyplomowej: ................................  
Wynik egzaminu dyplomowego: ………......... 

4.4. System ocen i – o ile to możliwe – sposób ich przyznawania:  
 Uczelnia stosuje następującą skalę ocen: (zgodnie z Regulaminem Studiów)  

Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: (zgodnie z Regulaminem Studiów)  
W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik 
studiów zaokrąglony do pełnej oceny, według zasady: (zgodnie  
z Regulaminem Studiów). 

4.5. Wynik ukończenia studiów1):  ........... bardzo dobry, dobry plus, dobry, 
dostateczny plus, dostateczny. 

 
5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU 
5.1. Dostęp do dalszych studiów: …… (prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia 

drugiego stopnia, studia trzeciego stopnia – doktoranckie, studia podyplomowe). 
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5.2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to możliwe):  
(należy podać uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, czy dyplom daje 
prawo wykonywania zawodu regulowanego lub co trzeba spełnić, aby wykonywać 
dany zawód (np. możliwość do przystąpienia do egzaminu – architekt;  
np. ukończenie studiów daje przygotowanie pedagogiczne – możliwość nauczania  
w szkole - na określonym poziomie). 

 
6. DODATKOWE INFORMACJE 3) 
6.1. Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych 

nagrodach: …. (rodzaj praktyki, czas trwania, miejsce, na którym lub po którym 
semestrze/roku studiów. Informacja o odbytych praktykach poza programem, 
udziale w konferencjach, otrzymanych nagrodach. Wpisu do suplementu dokonuje 
się na podstawie zaświadczeń, dokumentów przedłożonych przez absolwenta 
i akceptowanych przez prodziekana. Kopie tych dokumentów należy dołączyć do 
teczki osobowej absolwenta). 

6.2. Dalsze źródła informacji: ............................... 
Statut Politechniki Lubelskiej 
Regulamin Studiów Politechniki Lubelskiej 
Strona internetowa Uczelni – www.pollub.pl 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej  

 
7.     POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU 
7.1.  Data: ............ (jak data wydania dyplomu) 
7.2.  Podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni: (Dziekan) 
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 dojrzałości (egzaminu maturalnego) wynosi  
12-15 lat. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego) 
absolwenci 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 spełnieniu 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 magisterskie nieposiadająca uprawnienia  
do nadawania stopnia naukowego doktora. 
Studia w uczelniach są prowadzone jako studia pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz studia doktoranckie 
(studia trzeciego stopnia). 
Studia pierwszego stopnia mogą być prowadzone jako studia licencjackie, 
które trwają sześć lub siedem semestrów, 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 niestacjonarne. 
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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 magisterskich – 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 stopniach 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 
dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej. Stopnie naukowe 
i stopnie w zakresie sztuki nadają jednostki organizacyjne uczelni i Polskiej 
Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami. 
Tytułem naukowym jest tytuł profesora określonej dziedziny nauki, tytułem  
w zakresie sztuki jest tytuł profesora 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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