
Uwaga Studenci V roku  
Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego 

 
W trosce o sprawne przygotowanie dyplomów i suplementów do dyplomów oraz 

ich terminowe wydanie uprzejmie proszę o: 
 

 przesłanie do dnia 16 kwietnia 2015 roku informacje uzupełniające do 
suplementu (oświadczenie do pobrania ze strony internetowej WLS). 
Oświadczenie po wypełnieniu należy przesłać na adres: 
edyta.podymska@umed.wroc.pl, w tytule wpisując swoje imię i nazwisko; 

 

 przedłożenie w nieprzekraczalnym terminie do  30 maja 2013 roku: 
- kserokopii (oryginał do wglądu) zaświadczeń o otrzymanych nagrodach 
i wyróżnieniach, w tym sportowych (na podstawie przesłanych oświadczeń 
studenta), 
-   sześć fotografii o wymiarach 4,5 x 6,5 (zdjęcia wycięte z ramek), 
-   60 zł – koszt dyplomu, 
- 40 zł – koszt odpisu dyplomu w języku obcym wraz z wnioskiem 
o wystawienie dokumentu; 

 

 złożenie po zakończonej letniej sesji egzaminacyjnej kompletu 
dokumentów, tj.: 
- indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta, 
- karty obiegowej ( do pobrania w dziekanacie), 
- legitymacji studenckiej (w dniu zdania ostatniego egzaminu następuje utrata 
statusu studenta). 

 
Uprzejmie informuję, że w suplemencie do dyplomu uwzględniony będzie: 

 
1. Przebieg studiów, w tym obowiązkowe praktyki zawodowe. 
2. Nagrody i wyróżnienia uzyskane w konkursach w trakcie studiowania (wpis 

wyłącznie na podstawie oświadczenia studenta i terminowo złożonej 
dokumentacji). CHRONOLOGICZNIE  format: RRRR-MM-DD 

3. Udział w międzynarodowym programie Erasmus. 
 
Informuję równocześnie, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**: 

 średnią ocen ze studiów jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen 
semestralnych określona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku; 

 datą ukończenia studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jest data zdania 
ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu; 

 na wniosek absolwenta Uczelnia wydaje za dodatkową opłatą odpis dyplomu 
w tłumaczeniu na jeden z języków obcych: (angielski, francuski, hiszpański, 
niemiecki, rosyjski);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wydawane jest absolwentom w 
ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów w Dziekanacie Wydziału L-S; 

 w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów w Dziekanacie, po zdaniu 
ostatniego wymaganego egzaminu Uczelnia dokonuje wpisu do elektronicznej 
księgi dyplomów oraz sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia 
studiów wraz z dwoma odpisami; 

 suplement do dyplomu będzie wydany wraz z oryginałem dyplomu w dniu 
uroczystego rozdania dyplomów( 4 grudnia 2015 godz. 12, Aula Leopoldina). 

  
*Zarządzenie Nr 28/XV R/2012 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 23.04.2012 roku. w 
sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów absolwentom. 
*Uchwała Nr 1403 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2014 r. 


