
Dokumenty wymagane do złożenia w Dziekanacie Wydziału Biomedycznego UM w Lublinie 

przed egzaminem dyplomowym 

(dotyczy studiów stacjonarnych – kierunek Biomedycyna pierwszy stopień,  

termin obrony 20-22  czerwiec 2022 r.)  

 

Do 30 maja 2022 r. należy złożyć w Dziekanacie (po uprzednim umówieniu się pod nr telefonu 

 81/448 73 03) lub wysłać pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Biomedycznego, ul. Chodźki 7, 20-093 

Lublin: 

 1 egzemplarz  przygotowanego referatu. Wydruk (strona tytułowa, autor referatu, treść) 

 Informacje do umieszczenia w Suplemencie do dyplomu, wraz z potwierdzoną dokumentacją 

(praca w kołach naukowych, działalność w samorządzie studenckim, dodatkowe praktyki) 

(do pobrania) 

 Oświadczenie o zwrocie legitymacji (do pobrania) 

 Pisemny wniosek o wydanie dyplomu, suplementu w języku obcym (do pobrania) 

 Formularz monitorowania karier (do pobrania) 

 
 
Do 13 czerwca 2022 r. należy przesłać plik z Prezentacją multimedialną z wygłaszanego referatu do w 

Dziekanatu na skrzynkę mailową dziekanat.biomedyczny@umlub.pl   

Do 13 czerwca 2022 r.  należy oddać wszystkie wypożyczone książki do Biblioteki Głównej UM.  

Uwaga: Dziekanat nie przyjmuje niekompletnych dokumentów. 

W przypadku zmiany nazwiska przed datą egzaminu dyplomowego należy zgłosić ten fakt w 
Dziekanacie - trzeba wypełnić  formularz zmiany danych osobowych oraz dołączyć akt zawarcia 
małżeństwa/decyzję o zmianie nazwiska. Dokumenty należy wysłać pocztą oraz uprzedzić 
telefonicznie pracownika Dziekanatu. 

Zmiana nazwiska dokonana po dacie egzaminu dyplomowego (tj. po ukończeniu studiów) nie jest 
uwzględniana podczas druku dyplomu. 

Zgodnie z art. 77 ust 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Absolwent otrzymuje 
bezpłatnie: 

1.Oryginał dyplomu 

2.Dwa odpisy dyplomu w języku polskim 

3.Oryginał suplementu 

4.Dwa odpisy suplementu w języku polskim 

Przed ukończeniem studiów student może złożyć pisemny wniosek przed ukończeniem studiów  
o wydanie : 

-jednego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym –zamiast jednego odpisu dyplomu w 
języku polskim, 

http://umlub.pl/gfx/umlub/userfiles/_public/menu_wydzialy/wydzial_biomedyczny/dziekanat/2022/sprawy_biezace/wykaz_dokumentow_do_suplementu.pdf
http://umlub.pl/gfx/umlub/userfiles/_public/menu_wydzialy/wydzial_biomedyczny/dziekanat/2022/sprawy_biezace/zwrot_legitymacji.pdf
http://umlub.pl/gfx/umlub/userfiles/_public/menu_wydzialy/wydzial_biomedyczny/dziekanat/2022/sprawy_biezace/wniosek_o_odpis_w_jezyku_obcym.pdf
http://umlub.pl/gfx/umlub/userfiles/_public/menu_wydzialy/wydzial_biomedyczny/dziekanat/2022/sprawy_biezace/formularz_moniotorowanie_karier.pdf
mailto:dziekanat.biomedyczny@umlub.pl


-jednego odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim –zamiast jednego odpisu suplementu 
w języku polskim. 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie na wniosek Absolwenta, złożony przed ukończeniem studiów, 
wydaje inny niż wydany na podstawie nr 77 ust 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
odpis dyplomu ukończenia studiów i  suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. 
Dokumenty wydawane są po złożeniu wniosku i po uprzednim wniesieniu przez Absolwenta opłaty 
za wydanie dodatkowego odpisu tych dokumentów (druk do pobrania). 

 Opłaty wynoszą: 

20 zł –za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 

20 zł -za wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim 

Podstawa pobierania opłat: art. 79 ust 2 pkt 4 Ustawy –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
2021, poz. 478 t.j.) 

Wysokość opłat: § 36 ust 1 pkt 2 a) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 
sprawie studiów (Dz. U. 2018, poz.1861 ze zm.) 

 

http://umlub.pl/gfx/umlub/userfiles/_public/menu_wydzialy/wydzial_biomedyczny/dziekanat/2022/sprawy_biezace/_podanie_o_dodatkowy_odpis_w_jezyku_obcym.pdf

