
Agnieszka Dolata  – Dział Nauczania  

 

Zarządzenie nr 50/2020 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi  

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie: wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia i jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem  

do dyplomu, ich odpisów oraz wysokości opłat pobieranych za ich 

wydanie  

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:  

§ 1 

 

1. Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020 i ukończył 

studia po 30 września 2019 r. otrzymuje: 

1) dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy 

w języku polskim. Opłatę w wysokości 60 zł należy uiścić przed ukończeniem 

studiów tj. przed egzaminem dyplomowym,  

2) na pisemny wniosek dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku 

polskim albo dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących 

języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski i/lub 

odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski. Odpis dyplomu w języku 

obcym wydawany jest po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 20 zł. 

2. Absolwent, który wznowił lub rozpoczął studia od roku 2019/2020 otrzymuje: 

1) dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, 

w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów: 

a. odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, 

niemieckim, rosyjskim, 

b. odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim, 
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2) na pisemny wniosek dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku 

polskim albo dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących 

języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski i/lub 

odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski. Dokumenty w języku obcym 

wydawane są po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości odpowiednio 20 zł 

za odpis dyplomu i 20 zł za odpis suplementu. 

 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 student składa przed 

ukończeniem studiów tj. przed egzaminem dyplomowym. 

 

4. Wzory druków wniosku stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.  

 

 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie nr 41/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wydawania 

dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz odpisu suplementu do 

dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
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