Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu
wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r.
(Dz. U. poz. 572 z 2012 r. z późn. zm.) i 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 z 2011 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września
2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 201, poz. 1188 z 2011 r.) zarządza się
co następuje:
§1
1. Absolwentom studiów pierwszego stopnia Politechniki Gdańskiej nadaje się następujące tytuły
zawodowe:
a) inżynier – po uzyskaniu efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji
inżynierskich,
b) inżynier architekt – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji
pierwszego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka,
c) licencjat – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego
stopnia na kierunkach innych niż wymienione w ppkt. a) i b), prowadzonych w ramach
innych obszarów kształcenia.
2. Absolwentom studiów drugiego stopnia Politechniki Gdańskiej nadaje się następujące tytuły
zawodowe:
a) magister inżynier – po uzyskaniu efektów kształcenia prowadzących do uzyskania
kompetencji inżynierskich oraz efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego
stopnia,
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b) magister inżynier architekt – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji
drugiego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka,
c) magister – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia
na kierunkach innych niż kierunki wymienione w ppkt. a) i b).
3. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskanie określonych
w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie
przewidzianych w programie praktyk, złożenie pracy dyplomowej oraz egzaminu
dyplomowego.
4. Wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej określone są
w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 83/2013/XXIII z 17 kwietnia 2013 r.
5. Dyplomy ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej wydawane są według
wzorów określonych w uchwale Senatu, o której mowa w ust. 4 od 2014 r., po wyczerpaniu
druków dyplomów ukończenia studiów wyższych dotychczas obowiązujących.
§2
1. Absolwent Politechniki Gdańskiej otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma
odpisami i suplementem do dyplomu, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
2. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów w terminie określonym w ust. 1 jest
dostarczenie przez absolwenta do dnia egzaminu dyplomowego dokumentów i informacji
niezbędnych do przygotowania dyplomu i suplementu do dyplomu oraz wniesienie przez
absolwenta opłaty za dyplom.
3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, w kwocie nie wyższej niż określona
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, określa rektor Politechniki Gdańskiej.
§3
1. Księga dyplomów Politechniki Gdańskiej prowadzona jest w postaci elektronicznej za pomocą
uczelnianego portalu w systemie eDziekanat. Do księgi dyplomów wpisuje się: liczbę
porządkową stanowiącą numer dyplomu, numer albumu, imię (imiona) i nazwisko studenta,
rok urodzenia, datę rozpoczęcia studiów (immatrykulacji), nazwę wydziału, kierunek, poziom,
profil i formę studiów, datę złożenia egzaminu dyplomowego i tytuł zawodowy.
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2. Za prawidłowe funkcjonowanie uczelnianego portalu odpowiada Centrum Usług
Informatycznych.
3. Dziekanaty nadają numery dyplomów w systemie eDziekanat w ciągu 3 dni roboczych od
złożenia egzaminu dyplomowego.
4. Wypełnione formularze dyplomów ukończenia studiów wraz z odpisami przekazywane są
przez dziekanaty, za potwierdzeniem, do Działu Kształcenia i Programów Studiów. Wzór
protokołu przekazania dyplomów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. Dyplomy podpisane przez rektora Politechniki Gdańskiej odbierane są przez dziekanaty
z Działu Kształcenia i Programów Studiów, za potwierdzeniem.
§4
1. Na Politechnice Gdańskiej obowiązuje jednolity wzór suplementu do dyplomu oraz jego odpisu
w języku angielskim. Wzory tych dokumentów są zamieszczone w załącznikach nr 2a i nr 2b
do niniejszego zarządzenia.
2. Suplement do dyplomu jest przygotowywany na wydziale, drukowany dwustronnie
i podpisywany przez dziekana.
3. Suplement oraz odpis suplementu do akt, w lewym górnym rogu na linii musi być zszyty
(„zaoczkowany”) i opieczętowany pieczęcią urzędową wydziału, tzw. mokrą, uniemożliwiającą
wymianę kart.
4. Gotowy suplement umieszcza się w okładce do suplementu.
§5
1. Politechnika Gdańska na wniosek absolwenta wydaje dodatkowe odpisy dyplomu ukończenia
studiów w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki lub rosyjski. Wniosek ten absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni
od dnia ukończenia studiów. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać
przedłużony, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy. Wzór wniosku jest określony w załączniku
nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Razem z wnioskiem o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów
w tłumaczeniu na język obcy należy dostarczyć:
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a) dodatkowe zdjęcie (takie samo jak do dyplomu w języku polskim),
b) dowód wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów
w tłumaczeniu na język obcy.
3. Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy absolwent
otrzymuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
4. W teczce akt osobowych absolwenta przechowuje się potwierdzoną przez wydział kserokopię
dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy.
5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2b, w kwocie nie wyższej niż określona
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, określa rektor Politechniki Gdańskiej.
§6
1. Politechnika Gdańska na wniosek absolwenta wydaje nie więcej niż trzy odpisy suplementu do
dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Wniosek ten absolwent powinien złożyć w terminie
30 dni od dnia ukończenia studiów. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać
przedłużony, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy. Wzór wniosku jest zamieszczony
w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Tłumaczenia, które są dołączane do wniosku, o którym mowa w ust.1, są sprawdzane
i akceptowane przez osobę wyznaczoną przez dziekana wydziału.
3. Dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski absolwent
otrzymuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
4. W teczce akt osobowych absolwenta przechowuje się potwierdzoną przez wydział kserokopię
dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
§7
1. Dokumentacja przebiegu studiów absolwentów ubiegających się o wydanie dodatkowego
odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski, którym zaliczono część
studiów na podstawie wykazu ocen uzyskanych w innej uczelni, na innym wydziale, innym
kierunku studiów Politechniki Gdańskiej lub zezwolono na wznowienie studiów na
macierzystym kierunku, musi zawierać wykazy przedmiotów w języku polskim i w języku
angielskim z okresu studiów zaliczonego w opisany wyżej sposób.
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2. Absolwent może zostać zobowiązany do dostarczenia tłumaczenia wykazu przedmiotów,
o którym mowa w ust. 1, potwierdzonego przez uczelnię, w której odbył część studiów lub
przez tłumacza przysięgłego, gdy wydział Politechniki Gdańskiej nie dysponuje tłumaczeniem
na język angielski tych przedmiotów.
§ 8 Określa się wzór wypełniania dyplomów ukończenia studiów na przykładzie studiów pierwszego
stopnia, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 9 Wskazówki dotyczące wypełniania dyplomu ukończenia studiów:
a) druk tekstu edytowanego – czcionka Arial Regular,
b) napis „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” – tekst w kolorze czarnym, rozmiar 10
pkt, wersaliki,
c) napisy dotyczące nazwy wydziału, daty i miejsca urodzenia oraz „uzyskał/a tytuł zawodowy”,
„w dniu:”, „kwalifikacje:”, forma studiów:”, „kierunek:”, „specjalność:”, „obszar:”, „profil:”,
„wynik:”, „podpis posiadacza dyplomu” i „Pieczęć urzędowa” – tekst w kolorze szarym (60%),
rozmiar 10 pkt,
d) imię i nazwisko absolwenta oraz nazwa tytułu zawodowego – tekst w kolorze czarnym,
rozmiar 22 pkt,
e) napisy: „Miejscowość, data”, „Dyplom nr: ….”, „Dziekan Wydziału”, „Rektor” oraz napisy
dotyczące daty egzaminu dyplomowego, kwalifikacji, formy studiów, nazwy kierunku, nazwy
specjalności, nazwy obszaru nazwy profilu studiów oraz wynik ukończenia studiów – tekst w
kolorze czarnym, rozmiar 10 pkt,
f) data egzaminu dyplomowego - wskazane jest słowne zapisywanie nazwy miesiąca,
w dopełniaczu,
g) data urodzenia absolwenta - wskazane jest słowne zapisywanie nazwy miesiąca,
w dopełniaczu,
h) data wydania dyplomu – wskazane jest słowne zapisywanie nazwy miesiąca, w dopełniaczu,
i) nazwa kierunku studiów - nazwa w mianowniku, wszystkie wyrazy małą literą,
j) nazwa specjalności - wpisuje się nazwę specjalności lub profilu, nazwa w mianowniku,
wszystkie wyrazy małą literą,
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k) wynik - wpisuje się wynik ukończenia studiów w mianowniku, słownie,
l) w odpisach dyplomu oraz odpisach dyplomu przeznaczonych do akt uczelni pod nazwą
„WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” umieszcza się odpowiednio napis: „Odpis”
lub „Odpis przeznaczony do akt” w kolorze szarym (60%), rozmiar 10 pkt,
m) fotografię na dyplomie, odpisie do dyplomu oraz odpisie do dyplomu przeznaczonym do akt
uczelni (rozmiar 45x65 mm) należy opieczętować pieczęcią do tłoczenia w papierze,
n) do pieczętowania dyplomu używamy imiennych mokrych pieczęci rektora i dziekana wydziału
w kolorze niebieskim, granatowym lub czerwonym,
o) pieczęć urzędowa – pieczęć mokra o średnicy 36 mm, tusz w kolorze niebieskim, granatowym
lub czerwonym.
§ 10
1. W przypadku utraty oryginału dyplomu lub suplementu do dyplomu absolwent może złożyć do
odpowiedniego dziekana wydziału pisemny wniosek o wydanie duplikatu tych dokumentów.
2. Wydział wystawia duplikat, o którym mowa w ust. 1, na podstawie posiadanych dokumentów.
3. Duplikat wystawia się na oryginale druku dyplomu lub suplementu do dyplomu, według wzoru
obowiązującego w okresie wystawienia oryginałów tych dokumentów.
4. Duplikat wystawia się bez fotografii.
5. Na dokumencie u góry wpisuje się (lub stawia pieczątkę) kolorem czerwonym wyraz
„DUPLIKAT” i dopisuje się kolorem czarnym tekst „wydano dnia” oraz datę wydania duplikatu.
6. W miejscu podpisu dziekana wydziału należy dodać wyrazy „Oryginał podpisali” i wymienić
nazwiska osób, które podpisały oryginał dyplomu albo stwierdzić nieczytelność podpisów oraz
opatrzyć pieczęcią urzędową.
7. Duplikat podpisuje rektor uczelni. Pieczęć imienna rektora powinna być czytelna.
8. Informację o wydaniu duplikatu dyplomu umieszcza się w teczce akt osobowych absolwenta
oraz odnotowuje w księdze dyplomów.
9. W przypadku braku druków według wzoru dyplomu obowiązującego w danym czasie, duplikat
wystawia się na formularzu sporządzonym przez uprawnionego do wystawiania dyplomów
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pracownika wydziału, zgodnym z formatem i treścią dyplomu znajdującego się w aktach
absolwenta oraz zachowaniem zasad postępowania określonych w ust. 4, 5, 6,7, 8.
10. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiany ponownie.
§ 11 Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc Zarządzenie Rektora PG nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.
§ 12 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Rektor

--------------------------------------prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
prof. zw. PG
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora PG nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

PIECZĄTKA
WYDZIAŁU

Gdańsk, data

Dział Kształcenia i Programów Studiów
wm.

Lista przekazanych dyplomów:
Dyplomy w języku polskim:

Odpisy w języku ……………:

1. Nazwisko Imię, nr dyplomu

1. Nazwisko Imię, nr dyplomu

2. Nazwisko Imię, nr dyplomu

2. Nazwisko Imię, nr dyplomu

3. Nazwisko Imię, nr dyplomu

3. Nazwisko Imię, nr dyplomu

4. Nazwisko Imię, nr dyplomu
5. Nazwisko Imię, nr dyplomu
6. Nazwisko Imię, nr dyplomu
7. Nazwisko Imię, nr dyplomu itd.

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

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

Data, pieczęć i podpis

Data, pieczęć i podpis

osoby przekazującej

osoby odbierającej

..............................................
Data i podpis
osoby odbierającej dyplomy podpisane
przez Rektora Politechniki Gdańskiej
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Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Rektora PG nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest 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 DYPLOMIE
2.1. Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy)1):
2.2. Kierunek studiów i specjalność oraz profil kształcenia:
2.3. Nazwa i status uczelni wydającej dyplom1):
Politechnika Gdańska w Gdańsku, Wydział [……..]
Politechnika Gdańska – publiczna, autonomiczna uczelnia akademicka, utworzona na mocy Dekretu
Krajowej Rady Narodowej z 24 maja 1945 roku (Dz.U. Nr 21 z 11 czerwca 1945 r.). Kontynuuje ona
tradycje Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku, istniejącej od 1904 roku.
Politechnika Gdańska działa na podstawie Statutu i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a poprzez
swoje wydziały ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz
wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora.
2.4. Nazwa i status uczelni prowadzącej studia2) (jeżeli jest inna niż wymieniona w pkt 2.3.): jak wyżej
2.5. Język (języki) wykładowe/egzaminów: [polski/angielski/niemiecki/francuski/hiszpański/włoski]
3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA
3.1. Poziom posiadanego wykształcenia:
studia magisterskie]

[studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia/jednolite

3.2. Czas trwania studiów według programu: [5,5 lat (11 semestrów)/5 lat (10 semestrów)/4,5 lat (9
semestrów)/4 lata (8 semestrów)/3,5 lat (7 semestrów)/3 lata (6 semestrów)/2,5 lat (5 semestrów)/2 lata
(4 semestry)/1,5 roku (3 semestry)]
3.3. Warunki przyjęcia na studia:
[posiadane
świadectwo
dojrzałości/pozytywne
zakończenie
postępowania kwalifikacyjnego/dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia /dyplom ukończenia
studiów drugiego stopnia/dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich]
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4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH 3)
4.1. Forma studiów:

[studia stacjonarne/studia niestacjonarne]

4.2. Wymagania programowe: [dostarczone do pre-szablonu przez Wydział np.:
Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady,
ćwiczenia, laboratoria, projekty) oraz minimum 6 tygodni praktyki zawodowej w zakładzie
przemysłowym. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem
studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest
uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia.
Student musi napisać projekt inżynierski w trakcie ostatniego semestru. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich semestrów zgodnie z programem kształcenia,
łącznie z obowiązującymi praktykami. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, składa się co
najmniej z trzech pytań dotyczących problematyki studiów. Ostateczny wynik studiów pierwszego
stopnia oblicza się, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru:

w = 0,8a + 0,2c
gdzie: a - końcowa średnia ważona ocen,
c - pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.
Absolwenci tego kierunku otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i
podstawowych technicznych, niezbędnych dla inżyniera mechanika. Ponadto zdobywają wiedzę
specjalistyczną w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn i pojazdów, w szczególności dotyczącą:
- inżynierii niezawodności,
- metod przeprowadzania badań eksploatacyjnych,
- eksploatacji pojazdów i maszyn,
- diagnostyki maszyn i pojazdów,
- fizykochemicznych aspektów tarcia i zużycia,
- regeneracji części maszyn,
- badania doboru płynów eksploatacyjnych.]
4.3. Szczegóły dotyczące przebiegu studiów: składowe programu studiów oraz indywidualne
osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS:

ROK STUDIÓW: 1 SEMESTR: 1
LP. NAZWA PRZEDMIOTU
1
2
3
4
5
6
7
8
ROK STUDIÓW: 1 SEMESTR: 2
LP. NAZWA PRZEDMIOTU
1
2
3
4
5
6
7

LICZBA GODZIN
W*

Ć*

L*

P*

S*

OCENA PUNKTY
Z*
E*
ECTS

S*

OCENA PUNKTY
Z*
E*
ECTS

LICZBA GODZIN
W*
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Ć*

L*

P*

ROK STUDIÓW: 1 SEMESTR: 2
8
PRZEDMIOTY POZAPROGRAMOWE
LP. NAZWA PRZEDMIOTU
1
2
3
4
5
6
7
8

LICZBA GODZIN

OCENA PUNKTY
ECTS

LICZBA GODZIN
W*

Ć*

L*

P*

S*

OCENA PUNKTY
Z*
E*
ECTS

*skróty użyte w powyższych tabelach: W-wykład, Ć - ćwiczenia, L- laboratorium, P - projekt, S-seminarium, Z- ocena z
zaliczenia, E- ocena z egzaminu

[indywidualna edycja -podajemy informacje, gdzie był prowadzony program studiów, informacje dotyczące
mobilności, w przypadku przeniesienia podajemy nazwę uczelni, z której student się przeniósł]
Suma punktów ECTS: @S_ECTS
Średnia ocen: @Srednia
Temat pracy dyplomowej: [ jeżeli praca dyplomowa jest pisana w języku obcym, to oprócz polskiej nazwy
tematu pracy w nawiasie podajemy nazwę tematu w języku obcym]
Ocena z pracy dyplomowej: [celujący/bardzo dobry/dobry plus/dobry /dostateczny plus/dostateczny]
4.4. System ocen i – o ile to możliwe – sposób ich przyznawania:
Przy zaliczeniach przedmiotów stosuje się niżej podane oceny:
Ocena
słownie
celujący
bardzo dobry
dobry plus
dobry
dostateczny plus
dostateczny
niedostateczny

liczbowo
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,0

Oprócz oceny, przedmiotowi przyporządkowuje się punkty będące miarą pracochłonności jego
opanowania (punkty ECTS). Zasady przyporządkowania punktów określonym przedmiotom ustalają
rady wydziałów uwzględniając wymagania określone w uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej
w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów i programów
kształcenia.
Egzaminowi dyplomowemu nie przypisuje się punktów.
Ocenie pracy dyplomowej magisterskiej nie przyporządkowuje się punktów.
Za odbycie praktyki student otrzymuje punkty bez oceny.
strona 3/…

Ocena niedostateczny - 2,0 jest oceną negatywną i oznacza niezaliczenie przedmiotu.
Student uzyskuje punkty za zaliczenie przedmiotu, bez względu na wysokość otrzymanej pozytywnej
oceny. Zaliczony przedmiot nie podlega powtórnemu zaliczaniu.
Przy zaliczeniu przedmiotów uzyskanych za granicą decyzję o ocenie, na podstawie posiadanej
dokumentacji, podejmuje dziekan.
Przy obliczaniu średniej ważonej ocen (za określony semestr lub kilka semestrów oraz za cały okres
studiów) należy stosować wzór:

średnia ważona ocena = ∑oi pi/∑pi
gdzie:
oi - jest oceną z i-tego przedmiotu,
pi - jest liczbą punktów przypisanych do i-tego przedmiotu.
Przy wyznaczaniu średniej ważonej ocen pomija się przedmioty, którym nie przypisano punktów lub
zaliczono bez oceny.
4.5. Wynik ukończenia studiów1): [celujący/bardzo dobry/dobry plus/dobry/dostateczny plus/dostateczny]
5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU
5.1. Dostęp do dalszych studiów:

[dostarczone do pre-szablonu przez Wydział]

5.2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to możliwe): [dostarczone
szablonu przez Wydział]

do

pre-

6. DODATKOWE INFORMACJE 3)
6.1. Dodatkowe informacje, w tym: o odbytych praktykach, otrzymanych nagrodach: [indywidualna
edycja, nie wpisujemy informacji, które nie są związane z kwalifikacją]
6.2. Dalsze źródła informacji:


Politechnika Gdańska - http://www.pg.gda.pl



Wydział …………………. – [adres strony wydziałowej]



Statut Politechniki Gdańskiej - http://www.pg.gda.pl/misc/files/statut_2012.pdf



Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej http://pg.gda.pl/zawartosc/mstudia/pliki/Regulamin2013-14.pdf

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel.: +48 22 529 27 18 - http://www.nauka.gov.pl
 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej pełniące rolę ośrodka ENIC w
Polsce, 00-375 Warszawa, tel. (48 22) 828 81 61., e-mail: bwm@men.waw.pl
7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU
7.1. Data:
7.2. Podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:
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 do uczelni.
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. poz. 572 z 2012 r. 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 prowadzone są jako studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub studia jednolite
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 lub stopień doktora w zakresie sztuki.
Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia stacjonarne albo studia niestacjonarne.
8.3. Tytuły zawodowe 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.

W przypadku tłumaczenia na język obcy treść pozostaje wpisana w oryginalnym brzmieniu.
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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Załącznik nr 2b
do zarządzenia Rektora PG nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
This Degree Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the
supplement is to provide sufficient independent data to improve the transparency and fair academic and professional recognition of qualifications at
international and national levels. It is designed to provide a description of the nature, level, content and status of the studies that were completed by
the person mentioned in the original degree certificate. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions regarding
recognition. It should provide information in reference to all eight sections. If the data were not supplied, the reasons for not having provided them
should be explained.

DEGREE SUPPLEMENT
Valid with Degree No…….

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION
1.1. Surname:
1.2. First name(s):
1.3. Date of birth (day, month, year):
1.4. Student identification number or code:
2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
2.1. Name of qualification conferred (professional title)1):
2.2. Main field of study, field of specialization and education profile:
2.3. Name and status of awarding institution1):
Politechnika Gdańska w Gdańsku, Wydział [……..]
Gdańsk University of Technology is a public, autonomous academic institution, created by the State
National Council by virtue of Decree of 24th May 1945 (Journal of Laws No. 21, June 11, 1945). It
continues the traditions of the Higher Technical School founded in 1904.
Gdańsk University of Technology acts on the basis of the Charter and the Law on Higher Education
Act. It is authorized to award Doctor of Philosophy and Doctor of Philosophy with habilitation degrees,
and to file an application for awarding a professor’s degree by its faculties.
2.4. Name and status of the institution running the courses 2) (if other than mentioned in point 2.3): as
above
2.5. Language(s) of instruction/examination: [Polish/English/German/French/Spanish/Italian]
3. INFORMATION REGARDING THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
3.1. Level of qualification: [undergraduate studies/postgraduate studies/one-cycle Master’s studies]
3.2. Official length of courses: [5.5 years (11 semesters)/5 years (10 semesters)/4.5 years (9 semesters)/4
years (8 semesters)/3.5 years (7 semesters)/3 years (six semesters)/2.5 years (5 semesters)/2 years (4
semesters)/1.5 years (3 semesters)]
3.3. Entry requirements: [high school-leaving examination certificate/positively completed qualification
procedure/undergraduate degree/postgraduate degree/one–cycle Master’s degree]
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4. INFORMATION REGARDING CONTENT AND RESULTS ACHIEVED 3)
4.1. Mode of study: [full-time studies/part-time studies]
4.2. Syllabus requirements: [provided and included in the preliminary sample table by Faculty]
4.3. Academic record details: syllabus content and individual achievements, grades achieved and
ECTS points:

YEAR: 1 SEMESTER: 1
NO NAME OF SUBJECT
1
2
3
4
5
6
7
8
YEAR: 1 SEMESTER: 2
NO NAME OF SUBJECT
1
2
3
4
5
6
7
8
EXTRA-CURRICULAR SUBJECTS
NO NAME OF SUBJECT
1
2
3
4
5
6
7
8

NUMBER OF HOURS
L*

C*

L*

P*

S*

NUMBER OF HOURS
L*

C*

L*

P*

S*

NUMBER OF HOURS
L*

C*

L*

P*

S*

GRADE
C*

E*

GRADE
C*

E*

GRADE
C*

E*

ECTS
POINTS

ECTS
POINTS

ECTS
POINTS

*abbreviations used in the tables above: L- lecture, C- classes, L- laboratories, P - project, S- seminar, Z – credit grade,
E – examination grade

[individual edition – we provide information about where the curriculum was carried out, information about
student’s mobility; in the case of transfer from another university, we provide the name of the university from
which the student came.
Number of ECTS points: @S_ECTS
Average grade: @Srednia
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Subject of degree thesis: [if the thesis is written in a foreign language, then as well as its title in Polish, the
title is given in brackets in that language]
Degree grade: [excellent (celujący)/ very good (bardzo dobry)/ good plus (dobry plus)/ good
(dobra)/satisfactory plus (dostateczny plus)/ satisfactory (dostateczny)]
4.4. Grading Scheme and, if available, grade awarding scheme:
The following grades are used for earning credits for subjects:
Grades
in words
excellent
very good
good plus
good
satisfactory plus
satisfactory
unsatisfactory

digital equivalents
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.0

Apart from grades, a number of points are assigned to each subject ( ECTS points). These reflect the
amount of work required to master the subject. The rules for assigning points to particular subjects are
defined by the faculty councils, which take into consideration the requirements set out in the Gdańsk
University of Technology Senate resolution on the guidelines for faculty councils for approving
timetables and curricula of study.
No points are assigned for the final viva voce of the bachelor’s course. No points are assigned for the
final viva voce of the master’s course.
Points without grades are assigned for internships.
Unsatisfactory grade – 2.0 is a negative grade and means that a subject has been failed. A student
obtains credit points for passing a subject regardless of which grade he is given as long as it is a positive
grade. A subject that has been passed cannot be retaken.
In the case of subjects passed at a foreign university, the dean makes a decision on the basis of available
documents.
While calculating the Weighted Average Mark (from one or several semesters as well as for the whole
period of study) the following formula should be applied:
average mark= ∑oi pi/∑pi
where:
oi – is the grade of this subject’s i,
pi – is the number of credits allocated to this subject’s i.
The Weighted Average Mark, calculated according to the formula above, does not include curriculum
items which were not granted credits, or subjects completed without grades.
4.5. Overall classification of the qualification
plus/dostateczny]

: [celujący/bardzo dobry/dobry plus/dobry/dostateczny

1)

5. INFORMATION REGARDING THE RIGHTS OF DEGREE HOLDER
5.1. Access to further study: [provided and included in the preliminary sample table by Faculty]
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5.2. Professional qualifications and rights (if any):
table by Faculty]

[provided and included in the preliminary sample

6. ADDITIONAL INFORMATION 3)
6.1. Additional information (including internships completed, awards received): [individual editing,
information not related to qualifications should not be included]
6.2. Other sources of information:


Gdańsk University of Technology - http://www.pg.gda.pl



Faculty of …………………. – [faculty website address]



the Charter of Gdańsk University of Technology - http://www.pg.gda.pl/misc/files/statut_2012.pdf



Regulations regarding full- and part-time studies at Gdańsk University of Technology http://pg.gda.pl/zawartosc/mstudia/pliki/Regulamin2013-14.pdf

 Ministry of Science and Higher Education, tel.: +48 22 529 27 18 - http://www.nauka.gov.pl
 Bureau for Academic Recognition and International Exchange, which acts as an ENIC centre in
Poland, 00-375 Warsaw, tel.: +48 22 828 81 61, e-mail: bwm@men.waw.pl
7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT
7.1. Date:
7.2. Signature of head of university organizational unit:
7.3. Position of person mentioned in point 7.2:
7.4. Official university stamp:
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8. DESCRIPTION OF NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

8.1. Criterion for admission to higher education institutions
The total duration of education until completion of a school which offers the possibility of taking the high schoolleaving examination (matura examination) is 12-15 years. Having passed the matura examination, high school
graduates are awarded a school-leaving certificate (matura), which entitles them to apply for admission to a higher
education institution.
8.2. Higher education system
The higher education system and the foundation for its functioning were laid down by the act of 27th July 2005 –
Higher Education Law (Journal of Laws of 2012, Item 572, with later amendments). The regulations of the above act
apply to both state and non–state higher education institutions and the education process is carried out according to
the same principles and after the same requirements have been fulfilled. Higher education institutions, regardless of
their status, are divided into academic and vocational institutions.
An academic institution is an institution in which at least one organizational unit has the right to confer the degree of
Doctor of Philosophy.
A vocational institution is an institution which offers undergraduate studies, postgraduate studies or one-cycle Master’s
studies and does not possess the right to confer the degree of Doctor of Philosophy.
The institutions of higher education offer courses as undergraduate studies or postgraduate studies, or in the form of one
cycle Master’s studies as well as postgraduate doctoral courses (PhD).
Undergraduate studies can be carried out in the form of licencjat studies and last from six to eight semesters, or
Bachelor in Engineering studies, which last seven or eight semesters.
Postgraduate Master’s studies last three or four semesters, and the duration of one-cycle Master’s studies is from nine to
twelve semesters.
The duration of a doctoral course is not more than four years and the participants receive a certificate upon its
completion. The scientific degree of Doctor of Philosophy or of Doctor of Philosophy in Arts is conferred as a separate
procedure, in accordance with the regulations of the Act of 14 March, 2003 on academic degrees and titles, and the act
on academic degrees and titles in arts (Journal of Laws No. 65, item 595, as amended).
The graduate and postgraduate courses can be run as full-time or part-time studies.
8.3. Degrees (‘professional titles’) awarded to graduates of higher education institutions
- licencjat, licencjat pielęgniarstwa or licencjat położnictwa,- inżynier, inżynier pożarnictwa, inżynier architekt or
inżynier krajobrazu are awarded to graduates of first cycle studies,
- magister or equivalent titles: magister inżynier, magister inżynier architekt, magister inżynier architect krajobrazu,
magister inżynier pożarnictwa, magister pielęgniarstwa, magister położnictwa, magister sztuki - are awarded to
graduates of second cycle studies,
- magister or equivalent titles: lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, magister farmacji, magister sztuki - are
awarded to graduates of one-cycle Master’s studies.
8.4. Credit points
The number of ECTS points that can be earned in a semester is 30, whereas for one year of study 60 points can be
earned. The required number of points to complete graduate studies is 180 minimum, for postgraduate studies it is 90
minimum, and to complete a one-cycle Master’s course at least 300 points are required for a five-year course of study
and 360 ECTS points for a six-year course of study.
8.5. Academic degrees, degrees in arts, academic titles and titles in arts.
Academic degrees, degrees in arts and the academic title of professor are conferred in accordance with the regulations
of the Act of 14 March, 2003 on academic degrees and titles, and the act on academic degrees and titles in arts (Journal
of Laws No. 65, item 595, as amended).
The academic degrees are the degrees of doktor and doktor habilitowany of a specific area of science in a given
scientific discipline. The degrees awarded in arts are the degrees of doktor and doktor habilitowany of a specific area of
arts in a given arts discipline. The degrees are awarded by organizational units of Polish institutions of higher education,
the Polish Academy of Sciences and research institutions in accordance with their vested rights.
The academic title is the degree of profesor of a specific area of science, while the equivalent degree in arts is the
degree of profesor of a specific area of arts. The degree of profesor is conferred by the President of the Republic of
Poland.

1)
2)

3)

In the case of translation into a foreign language, the names given remain in the original language.
Indicate the status of the higher education institution offering the higher education courses: state, non-state and also provide the names of higher
education institutions offering joint studies in the original language.
Points 2.3., 2.4., 4.2-4.4, 6.1 and 6.2: pages may be added, where necessary.
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Załącznik nr 3
do zarządzenia Rektora PG nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.
WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWYCH ODPISÓW DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW
..............................., dnia .................................
miejscowość

......................................................................
imię i nazwisko
......................................................................
WYDZIAŁ
......................................................................
kierunek studiów
.......................................................................
NR ALBUMU

Pan .......................................
Dziekan Wydziału
....................................................................
Politechniki Gdańskiej

Szanowny Panie Dziekanie,
uprzejmie proszę o wydanie dodatkowego/ych* odpisu/ów* dyplomu ukończenia studiów na Politechnice
Gdańskiej w tłumaczeniu na język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski*.
Oświadczam, że:
a)

dostarczyłem(am) dodatkowe zdjęcie/a,

b)

wniosłem(am) opłatę za wydanie dodatkowego/ych* odpisu/ów dyplomu* ukończenia studiów
w tłumaczeniu na język obcy.

......................................................
Podpis absolwenta
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
do Zarządzenia Rektora PG nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU SUPLEMENTU DO DYPLOMU W JĘZYKU ANGIELSKIM
..............................., dnia .................................
miejscowość
......................................................................
imię i nazwisko
......................................................................
WYDZIAŁ
......................................................................
kierunek studiów
.......................................................................
NR ALBUMU

Pan ....................................................
Dziekan Wydziału
.........................................................................
Politechniki Gdańskiej

Szanowny Panie Dziekanie,
uprzejmie proszę o wydanie ….....…... odpisu/ów suplementu do dyplomu
(podać liczbę)
ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej w tłumaczeniu na język angielski.
Oświadczam, że*:
a)

złożyłem(am) pracę dyplomową zawierającą tytuł i streszczenie tej pracy w języku angielskim,

b)

uzupełniłem(am) dokumentację przebiegu studiów o tłumaczenie wykazu przedmiotów na język
angielski (w przypadkach wymienionych w § 7 Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej

Nr

1

...../2013) ,
c)

przedstawiłem(am) w języku angielskim informacje o dodatkowych osiągnięciach.

......................................................
Podpis absolwenta
* niepotrzebne skreślić
1

sprawdzone i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez dziekana wydziału
str. 2

Załącznik nr 5

23 mm

18 mm

36 mm

101 mm

Wydział Architektury

25 mm
Gdańsk, 12 listopada 2012 r.
Dyplom nr: 999

DYPLOM

ukończenia studiów
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Odpis

Monika Nowacka-Banaszkiewicz
urodzona 25 kwietnia 1975 r. w Gdańsku

9 mm
uzyskała tytuł zawodowy

inżyniera

13 mm

9 mm
w dniu: 30 czerwca 2012 r.

podpis posiadacza dyplomu

kwalikacje: pierwszego stopnia

22 mm

forma studiów: niestacjonarne
kierunek: architektura i urbanistyka
Dziekan Wydziału

specjalność: obszar: nauki techniczne

35 mm

prol: ogólnoakademicki
wynik: bardzo dobry

Rektor

Pieczęć urzędowa

W tekście edytowanym użyte są dwa dwa kolory: czarny i szary (60%)

100%

60%

Załącznik nr 5

Wydział Architektury

Gdańsk, 12 listopada 2012 r.
Dyplom nr: 999

DYPLOM

ukończenia studiów
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Odpis

Monika Nowacka-Banaszkiewicz
urodzona 25 kwietnia 1975 r. w Gdańsku

1
uzyskała tytuł zawodowy

2

inżyniera
w dniu: 30 czerwca 2012 r.

2

podpis posiadacza dyplomu

kwalikacje: pierwszego stopnia
forma studiów: niestacjonarne
kierunek: architektura i urbanistyka
Dziekan Wydziału

specjalność: obszar: nauki techniczne
prol: ogólnoakademicki
wynik: bardzo dobry

Rektor

Pieczęć urzędowa

1

2

