
......................................... dnia ......................................... 
(miejscowość)         (miesiąc słownie) 

 
........................................................... 
      (pieczątka szkoły wyższej) 

ZAŚWIADCZENIE 
 
Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani ...............................................................................................  
                                                                                                                                                      (imię/imiona i nazwisko) 

Data urodzenia ..........................................................   

PESEL   

ukończył(a) studia I stopnia*/ II stopnia*/ jednolite magisterskie* 

Uczelnia  ............................................................................................................................................... 

Wydział ……............................................................................................................................................ 

Kierunek …............................................................................................................................................. 

W zakresie ........................................................................................................................................... 

Nr albumu** .............................................                                                     

Najwyższą oceną w obowiązującej w Uczelni skali ocen jest: 5,00* / 5,50* / 6,00* 

1.1 
Średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń na ocenę 
przedmiotów niekończących się egzaminem, uzyskanych w ciągu całego okresu 
studiów (z uwzględnieniem ocen niedostatecznych) 

∟,∟∟ 

1.2 Ostateczna ocena pracy dyplomowej     ∟,∟∟ 
1.3 Ostateczna ocena egzaminu dyplomowego ∟,∟∟ 
1.4 Ostateczna ocena egzaminu artystycznego ∟,∟∟ 

Ostateczny wynik studiów***  ∟,∟∟ 
(bez wyrównania do pełnej oceny, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)   
 

Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia  Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. 
                 Pieczęć 

         urzędowa 

  ..................................................... 
* niepotrzebne skreślić             (podpis dziekana lub osoby upoważnionej) 
  ** dotyczy absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 

 

*** OBJAŚNIENIE  
(zasady obliczania wyniku studiów) 

1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów jest: 
1.1 średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń na ocenę przedmiotów niekończących się egzaminem, uzyskanych  
       w ciągu całego okresu studiów (z uwzględnieniem ocen niedostatecznych), 
1.2 ostateczna ocena pracy dyplomowej (stanowiąca średnią ocen pracy dyplomowej wystawionych przez opiekuna pracy i recenzenta), 
1.3 ostateczna ocena egzaminu dyplomowego (dla kierunku pielęgniarstwo ostateczna ocena egzaminu dyplomowego stanowi średnią    
      arytmetyczną ocen uzyskanych z części teoretycznej oraz praktycznej egzaminu), 
1.4 ostateczna ocena egzaminu artystycznego (dotyczy kierunków artystycznych) 

2. Wynik studiów stanowi: 
a) sumę: 0,6 oceny wymienionej w pkt. 1.1 oraz 0,2 oceny wymienionej w pkt. 1.2 stanowiącej średnią ocen pracy dyplomowej wystawionych 

przez opiekuna pracy i recenzenta i 0,2 oceny wymienionej w pkt. 1.3 - dla wszystkich poziomów studiów z wyłączeniem kierunków 
artystycznych oraz kierunków prowadzonych na poziomie studiów pierwszego stopnia, dla których plan studiów i program kształcenia nie 
przewidują wykonania pracy dyplomowej 

b) sumę: 0,6 oceny wymienionej w pkt. 1.1 oraz 0,2 oceny wymienionej w pkt. 1.2 stanowiącej średnią ocen pracy dyplomowej wystawionych 
przez opiekuna pracy i recenzenta oraz 0,1oceny wymienionej w pkt. 1.3 oraz 0,1 oceny wymienionej w pkt. 1.4 - dla kierunków artystycznych, 

c) sumę: 0,7 oceny wymienionej w pkt. 1.1 oraz 0,3 oceny wymienionej w  pkt. 1.3 – dla kierunków kształcenia prowadzonych na poziomie 
studiów pierwszego stopnia, dla których plan studiów i program kształcenia nie przewidują wykonania pracy dyplomowej 

3. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia 
się wynik studiów przeliczony wg zasady:  
a) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1, 
b) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.  


