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Procedura nr 15

Wydawanie dyplomów i odpisów dyplomów

Wydawanie dyplomu

1. Opis czynności Po egzaminie dyplomowym należy sporządzić dyplom, dwa odpisy i suplement do dyplomu bez 
względu na dostarczenie zdjęć czy wniesienie opłaty. Należy dokonać wpisu do księgi dyplomów 
w USOS. Pamiętać należy by studenci kończący studia przed 17 sierpnia 2005 r. otrzymywali trzy 
odpisy dyplomu.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji do 30 dni po obronie pracy dyplomowej

Podstawa prawna Dokumenty zewnętrzne:
 ʘ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 

tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz nie-
zbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów po-
dyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodo-
wych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawa-
nych przez uczelnie

 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu stu-
diów (obowiązuje od 1 października 2011 r.)

Dokumenty wewnętrzne:
 ʘ http://www.uj.edu.pl/web/uniwersytet-jagiellonski/dydaktyka/akty-prawne/dyplomy
 ʘ Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 roku w sprawie: zasad i sposobu sporządza-

nia dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat.

 ʘ Komentarz do Zarządzenia nr 98 Rektora UJ z dnia 25 września 2013 r.
 ʘ Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magi-

sterskich, art. IV (Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 paź-
dziernika 2012 r. – wchodzi w życie od 1.10.2012 r.)

 ʘ Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magi-
sterskich – art. IV (Regulamin obowiązuje studentów kontynuujących studia rozpoczęte 
przed 1 października 2012 r. – wchodzi w życie od 1.10.2012 r.)

 ʘ Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magi-
sterskich – tekst ujednolicony (Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających stu-
dia od 1 października 2012 r. – wchodzi w życie od 1.10.2014 r.)

2. Opis czynności Przed przygotowaniem dokumentów należy sprawdzić dane osobowe studenta w USOS i  porów-
nać je z danymi z dowodu osobistego lub w przypadku studentów cudzoziemców z dokumentem 
stwierdzającym tożsamość osoby (np. paszportem). Kserokopia dowodu powinna znajdować się 
w teczce studenta.  Należy sprawdzić wydrukowany protokół egzaminu dyplomowego z dany-
mi w USOS w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności. Jeżeli studentka zmieniła nazwi-
sko w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, na dyplomie umieszcza się nazwisko, które nosiła 
w dniu egzaminu dyplomowego.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji do 30 dni po obronie pracy dyplomowej

Podstawa prawna Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 roku w sprawie: zasad i sposobu sporządzania dy-
plomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów ma-
gisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat
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3. Opis czynności Należy sprawdzić miejsce urodzenia studenta urodzonego poza granicami Polski wg Komisji 
Standaryzacji Nazw Geograficznych. W szczególnie trudnych przypadkach (np. w sytuacji, kiedy 
w przedłożonym dokumencie tożsamości w miejscu urodzenia wpisany jest tylko kraj lub np. ob-
wód, dzielnica) należy wymagać dostarczenia skróconego odpisu aktu urodzenia  wraz z jego uwie-
rzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenia dokonuje tłumacz przysięgły. W przy-
padku alfabetu innego niż łaciński należy dokonać transliteracji wg Komisji Standaryzacji Nazw 
Geograficznych. Należy pamiętać, że w przypadku wspomnianych absolwentów nazwa miej-
scowości winna być wpisana do dyplomu w oryginalnym brzmieniu lub w tłumaczeniu na język, 
w którym wydawany jest odpis.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji do 30 dni po obronie pracy dyplomowej

Podstawa prawna Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 roku w sprawie: zasad i sposobu sporządzania dy-
plomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magi-
sterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat (Afryka, Ameryka, 
Australia i Oceania, Antarktyka, Azja Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, Azja Środkowa 
i Zakaukazie, Azja Wschodnia, Białoruś, Rosja, Ukraina, Bliski Wschód, Europa, cz. 1, Europa, cz. 2, 
Nazwy państw – język angielski)

4. Opis czynności Student powinien dostarczyć identyczne zdjęcia w określonym formacie i uiścić opłatę. Czynności 
te powinny zostać dokonane przez studenta przed egzaminem dyplomowym. W wypadku nie-
spełnienia tych wymogów należy przygotować dyplom i przechować go w aktach studenta (bez 
podpisów dziekana i rektora) do czasu dopełnienia formalności. Jeśli student nie dostarczył zdjęć 
w wymaganym terminie, powinien złożyć oświadczenie o późniejszym ich dostarczeniu w mo-
mencie dopełnienia formalności.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji 30 dni po obronie pracy dyplomowej

Podstawa prawna  ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 
(obowiązuje od 1 października 2011 r.)

 ʘ Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 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

 ʘ Oświadczenie absolwenta – brak zdjęć

5. Opis czynności Za wydanie dyplomu ukończenia studiów pobierana jest opłata wg obowiązujących stawek, obec-
nie w wysokości 60 zł, Suplement wydawany jest bezpłatnie.

Osoba odpowiedzialna sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji —

Podstawa prawna  ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 
(obowiązuje od 1 października 2011 r.)

 ʘ Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 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

6. Opis czynności Student może złożyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (5 języków do wyboru) 
oraz o wydanie suplementu w języku angielskim (maks. 3 egzemplarze). Za każdy odpis dyplomu 
w języku obcym pobierana jest opłata według obowiązującej stawki, obecnie wynosi ona 40 zł. 
Suplement w języku obcym otrzymuje się bezpłatnie.

Osoba odpowiedzialna sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji 30 dni po egzaminie dyplomowym. Po tym terminie możliwe jest wydanie odpisu w j. obcym w wy-
niku pozytywnej decyzji dziekana na pisemny wniosek absolwenta.

Podstawa prawna  ʘ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytu-
łów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych 
elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych 
oraz wzoru suplementu do dyplomu

 ʘ Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 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
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 ʘ Pismo okólne nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadze-
nia instrukcji wypełniania odpisów dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na 
języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski

 ʘ Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym. Dostępna jest również wersja 
w j. angielskim

7. Opis czynności Daty wystawienia oryginału dyplomu, suplementu i wszystkich odpisów muszą być identyczne. 
Jeśli jednak student zwraca się o odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy po dłuższym czasie, 
np. po kilku latach, a w międzyczasie zmieniły się władze uczelni podpisujące dyplomy, należy na 
tym odpisie umieścić datę aktualną.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

8. Opis czynności Uzyskany tytuł wypisywany na dyplomie jest ściśle określony przez odpowiednie rozporządzenie 
MNiSW (z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom… lub 
z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom). 
Na odpisach w językach obcych uzyskany tytuł zawodowy wpisuje się w oryginalnym polskim 
brzmieniu, Jeśli studia były realizowane w języku obcym w ramach współpracy międzyuczelnia-
nej, wpisuje się tytuł w oryginalnym polskim brzmieniu.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji —

Podstawa prawna  ʘ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytu-
łów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych 
elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych 
oraz wzoru suplementu do dyplomu

 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych 
nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez 
uczelnie

 ʘ Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 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

 ʘ „Zalecenia w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą”, przy-
jęte przez Komitet Konwencji Lizbońskiej na drugim spotkaniu w Rydze, dnia 6 czerwca 2001 r.

9. Opis czynności Wydrukowane i sprawdzone dyplomy, odpisy dyplomów i suplementy wraz z listą  przekazywane 
są do podpisu przez dziekana / prodziekana. Dyplom i suplement do dyplomu danego studenta 
powinien być podpisany przez tego samego prodziekana.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych, dziekanat

Termin realizacji —

Podstawa prawna  ʘ Wzór listy do dyplomów: sekretariat-dziekanat
 ʘ Wzór listy do dyplomów: dziekanat

10. Opis czynności Po podpisaniu przez dziekana / prodziekana dyplomy i odpisy dyplomów są przesyłane do Działu 
Nauczania lub w przypadku CM UJ do Biura Prorektora UJ ds. CM do podpisania przez Rektora. Do-
łączana jest do nich lista osób, dla których dokumenty te zostały sporządzone. Lista taka powinna 
zawierać następujące informacje: imię i nazwisko absolwenta, datę przekazania dyplomów do DN 
UJ / Biura Prorektora UJ ds. CM, pieczątkę jednostki oraz pieczątkę i podpis osoby sporządzającej 
listę. Proponujemy również umieszczać na liście datę obrony absolwenta.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych, Dziekanat (w zależności od wydziału)

Termin realizacji —

Podstawa prawna  ʘ Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 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

 ʘ Wzór listy do dyplomów: dziekanat
 ʘ Wzór listy do dyplomów: sekretariat-dziekanat
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11. Opis czynności Podpisane przez Rektora dokumenty wpisuje się do rejestru dyplomów (każdy osobno). Osoba 
odpowiedzialna z danego wydziału, odbierająca dokumenty, podpisuje odbiór każdego z osobna.

Osoba odpowiedzialna Dział Nauczania

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

12. Opis czynności Na UJ funkcjonują obecnie dwa wzory dyplomów wydawanych absolwentom.
Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 
i w latach następnych, otrzymują dyplomy według wzorów określonych w uchwałach nr 126/XII/2012 
i 70/IV/2013 Senatu UJ oraz suplementy do dyplomów według wzoru określonego w rozporządzeniu.
Jeśli absolwent kończy studia z wyróżnieniem zgodnie z Regulaminem studiów w UJ, informacja 
o uzyskanym  wyróżnieniu umieszczana jest wprost na dyplomie na 1 i 2 stronie. 
Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 
2012/2013, otrzymują dyplomy oraz suplementy do dyplomów według wzorów określonych w prze-
pisach dotychczasowych.
Nowy wzór suplementu wydaje się na białym papierze, bez gilosza. Natomiast nowy wzór dyplo-
mu zawiera informacje dot. profilu i obszaru kształcenia. Drukowany jest w kolorze. Wydawany 
jest w specjalnej okładce.
Absolwent kończący studia z wyróżnieniem, zgodnie z regulaminem studiów w UJ otrzymuje spe-
cjalną wkładkę do dyplomu z wyróżnieniem.

Osoba odpowiedzialna —

Termin realizacji —

Podstawa prawna  ʘ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytu-
łów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych 
elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych 
oraz wzoru suplementu do dyplom

 ʘ Uchwała nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w spra-
wie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia stu-
diów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim

 ʘ Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 roku – załącznik nr 1 
 ʘ Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 ʘ Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia
 ʘ Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
 ʘ Wymiarowanie dyplomu na przykładzie dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich.
 ʘ Uchwała nr 70/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w spra-

wie: zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia 
studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, drugiego stopnia prowadzonych wspól-
nie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie

 ʘ Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie
 ʘ Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie
 ʘ Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie
 ʘ Wymiarowanie dyplomu na przykładzie dyplomu ukończenia jednolitych studiów magister-

skich prowadzonych wspólnie
 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nada-

wanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie
 ʘ Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 roku – załącznik nr 2

13. Opis czynności Na pisemny wniosek  absolwenta dyplom może być wysłany pocztą za pisemnym potwierdzeniem 
odbioru. Odradza się wysyłania dokumentów za granicę, ponieważ w przypadku zaginięcia prze-
syłki absolwent będzie mógł otrzymać jedynie duplikat.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji —

Podstawa prawna  ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
 ʘ Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 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
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14. Opis czynności Absolwent odbierający dyplom osobiście potwierdza odbiór dokumentów. Dyplom może ode-
brać także osoba upoważniona przez studenta. Upoważnienie musi być potwierdzone notarial-
nie lub pracownik sekretariatu dydaktycznego potwierdza autentyczność podpisu studenta na 
upoważnieniu.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji —

Podstawa prawna  ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
 ʘ Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 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

Wydawanie duplikatu dyplomu

1. Opis czynności Duplikat dyplomu wystawia się jedynie w przypadku utraty oryginału dyplomu, na pisemny wnio-
sek absolwenta, w którym oświadcza on, iż utracił oryginał. Wniosek jest kierowany do dyrektora 
ds. dydaktycznych / prodziekana ds. dydaktycznych / kierownika katedry w zależności od udzielo-
nych na danym wydziale pełnomocnictw. Duplikat dyplomu wystawiany jest na oryginale druku 
dyplomu, na wzorze obowiązującym w okresie wystawienia oryginału, bez fotografii (miejsce na 
fotografię przekreśla się). Wyraz „duplikat” oraz datę jego wystawienia  wpisuje się nad zdjęciem 
(w przypadku wzoru dyplomu z 2008 r.) lub pod wyrazem DYPLOM oraz informacją o poziomie 
studiów (dyplomy uczelniane zgodne z uchwałą). Duplikat dyplomu dostarczany jest do Działu 
Nauczania / Biura Prorektora UJ ds. CM wraz z odpisem do akt.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji —

Podstawa prawna Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 roku w sprawie: zasad i sposobu sporządzania dy-
plomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów ma-
gisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat

2. Opis czynności Duplikat podpisuje tylko Rektor. W miejscach podpisów Dziekana oraz Rektora wpisuje się stop-
nie / tytuły naukowe oraz nazwiska osób, które podpisały oryginał dyplomu. W przypadku braku 
druków dyplomu według wzoru ówcześnie obowiązującego duplikat wystawia się na formularzu 
sporządzonym zgodnie z obowiązującym w danym okresie wzorem. Informację o wydaniu duplika-
tu dyplomu – wraz z podpisem absolwenta potwierdzającym jego odbiór – umieszcza się w teczce 
akt osobowych studenta oraz odnotowuje się w księdze dyplomów. Duplikat ma moc oryginału 
i może być wystawiany ponownie. Za wydanie duplikatu dyplomu pobierana jest opłata o połowę 
wyższa  niż za wydanie oryginału tego dokumentu.

Osoba odpowiedzialna Dział Nauczania, Rektor UJ

Termin realizacji —

Podstawa prawna  ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
 ʘ Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 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
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Wymiana dyplomu

1. Opis czynności Na dyplomie ukończenia studiów wyższych nie dokonuje się sprostowań. Dyplom zawierający błędy 
lub omyłki podlega wymianie. Absolwent, który zauważył błąd na dyplomie już po jego odbiorze 
z danej jednostki, zobowiązany jest złożyć pisemną prośbę o jego wymianę. Nowy dokument spo-
rządzany jest z bieżącą datą i podpisywany przez aktualne władze. Za wymianę dyplomu w takim 
przypadku nie pobiera się opłaty. 
W przypadku zmiany imienia (imion) i nazwiska na podstawie decyzji administracyjnej lub orze-
czenia sądu wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci wydaje się dyplom na nowe imię 
(imiona) i nazwisko, na pisemny wniosek absolwenta oraz po przedstawieniu decyzji administra-
cyjnej lub orzeczenia sądu. Nowy dokument sporządzany jest z bieżącą datą i podpisywany przez 
aktualne władze. W tym przypadku za wymianę dyplomu pobierana jest opłata według obowią-
zującej obecnie stawki.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych, Rektor UJ

Termin realizacji —

Podstawa prawna  ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 
 ʘ Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 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


