
UWAGA STUDENCI!! 

ABY PODEJŚĆ DO OBRONY NALEŻY NA KARCIE OBIEGOWEJ BYĆ ROZLICZONYM Z KAŻDĄ 

WYMIENIONĄ KOMÓRKĄ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 

 

Zasady wydawania dyplomów Uniwersytet Opolski 

1. Absolwentom Uniwersytetu Opolskiego, wydaje się dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia, 

studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich według wzorów określonych w 

odpowiedniej uchwale Senatu Uniwersytetu Opolskiego  nr 227/2016-2020 Senatu Uniwersytetu 

Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. t.j. : z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia wzorów 

dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim nr aktu prawnego -  US_UO - 55/2020-2024  

z dnia 27.05.2021r.  

2. Uniwersytet wydaje absolwentowi dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od 

dnia ukończenia studiów.  

3. Absolwent, który rozpoczął studia w roku akademickim 2019/2020 lub później oraz który wznowił 

studia w roku akademickim 2019/2020 lub później, otrzymuje:  

1) oryginał dyplomu;  

2) oryginał suplementu;  

3) dwa odpisy dyplomu w języku polskim; 

4) dwa odpisy suplementu w języku polskim;  

Uwaga 

Przed ukończeniem studiów student może złożyć pisemny wniosek o wydanie:  

1) jednego odpisu dyplomu w języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i 

rosyjskim  albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie) – zamiast jednego 

odpisu dyplomu w języku polskim, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 3.  

 2) jednego odpisu suplementu w języku angielskim  albo w innym języku obcym, w którym było 

prowadzone kształcenie – zamiast jednego odpisu suplementu w języku polskim, o którym mowa w 

pkt.3 ppkt. 4. 

 

Absolwent otrzymuje: 

1. dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami bezpłatnie; 

2. dodatkowo, na wniosek studenta – odpis dyplomu w języku obcym lub suplementu w języku 

angielskim; za dodatkowy odpis uiszcza się opłatę 20 zł (jeśli wniosek zostanie złożony po ukończeniu 

studiów).  

3. Absolwent, który rozpoczął studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej otrzymuje: 

 a) dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim,  

 b) na wniosek – dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, 

niemieckim, rosyjskim) lub odpis suplementu w języku angielskim;  

Uiszcza opłatę w wysokości:  

 a) za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł,  

 b) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym – 40 zł. 

 

 


