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Zarządzenie nr 80 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z 6 lipca 2015 roku 

 

w sprawie: wymiarowania uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, 

wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz wymiarowania 

uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia 

prowadzonych wspólnie, studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie 

oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie 

 

 

Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku 

z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku 

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), oraz 

w związku z uchwałą nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 

2012 roku (z późn. zm.) i uchwałą nr 70/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 

24 kwietnia 2013 roku (z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 
 

Wymiarowanie wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia i jednolitych studiów magisterskich (na przykładzie wzoru dyplomu ukończenia 

jednolitych studiów magisterskich), zatwierdzonych uchwałą nr 126/XII/2012 Senatu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku (z późn. zm.), określa załącznik  

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 
 

Wymiarowanie wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych 

wspólnie, studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów 

magisterskich prowadzonych wspólnie (na przykładzie wzoru dyplomu ukończenia 

jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie), zatwierdzonych uchwałą  

nr 70/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku (z późn. 

zm.), określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 
 

Wymiarowanie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zatwierdzonego 

uchwałą nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku  

(z późn. zm.), określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 



§ 4 
 

Wymiarowanie wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, zatwierdzonego 

uchwałą nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku  

(z późn. zm.), określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 5 

 

1. Dopuszcza się 2 mm margines błędu (przesunięcie) nadrukowywanego tekstu głównego 

oraz 0,5 mm margines błędu (przesunięcie) nadruku bordiury względem wymiarowania 

wzorów, o których mowa w §§ 1 – 4. 

2. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarowania wzorów, o których mowa w §§ 1 – 4 

w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku konieczności przeniesienia treści do kolejnego, dodatkowego wersu  

(np. ze względu na zbyt długie, nie mieszczące się w jednej linii dane osobowe 

absolwenta; na odpisach dyplomów w językach obcych – gdy konieczne jest 

przeniesienie do następnej linii przetłumaczonego tekstu ze względu na poprawność 

gramatyczną lub w związku ze zbyt długim, nie mieszczącym się w jednej linii 

tłumaczeniem tekstu);  

2) w przypadku wydruku dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie, na 

których umieszcza się nie więcej niż 6 nazw uczelni prowadzących studia wspólnie, 

w celu uniknięcia zbyt dużej wolnej przestrzeni między nazwami uczelni i instytucji 

naukowych prowadzących studia wspólnie a słowem „Dyplom” (dotyczy pierwszej 

strony dyplomu); 

3) w przypadku, gdy lista przedmiotów zrealizowanych w ramach studiów 

podyplomowych/kursów dokształcających nie mieści się na jednej stronie  

i konieczne jest wybranie w systemie USOS opcji „wydruku skompresowanego”. 

3. Na odpisach dyplomów ukończenia studiów, o których mowa w §§ 1 i 2,  

w tłumaczeniu na język rosyjski, nazwa „UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 

W KRAKOWIE” na stronie 1 zapisana jest czcionką Garamond Semibold 12/18 pkt. 

 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

 
 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

 




