Wniosek o wydanie odpisu/dodatkowego odpisu dyplomu/suplementu dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2019/2020 i później
Application for the issue of a copy/an additional copy of the diploma/diploma supplement for persons who started study in 2019/2020
or later
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Warszawa, …………………………………….……

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Warsaw

Imię i nazwisko:

(data/date)

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Name, surname

Numer albumu:

……………………………………

Student record book number

Wydział/ Kolegium:

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Faculty/College

Kierunek studiów:

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Field of study

Specjalność:

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Specialisation

Poziom studiów1:

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Cycle of study1

Forma studiów2:

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Mode of study2
1studia pierwszego stopnia / studia drugiego stopnia / magisterskie studia jednolite
first-cycle study / second-cycle study / long-cycle study
2stacjonarne (dzienne) /

niestacjonarne (wieczorowe) / niestacjonarne (zaoczne) / niestacjonarne (zaoczne) – OKNO

full-time (daily) / part-time (evening) / part-time (extra-mural) / part-time (extra-mural) – OKNO

WNIOSKUJĘ O WYDANIE W RAMACH KOMPLETU PODSTAWOWEGO/I APPLY FOR THE ISSUE OF THE BASIC SET
UWAGA: Można zaznaczyć tylko 1 okienko z 4 /IMPORTANT: Choose only 1 option out of 4

• Dyplom wraz z dwoma odpisami w języku polskim
diploma with 2 additional copies in Polish

• Suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim
diploma supplement with 2 additional copies in Polish
BEZ OPŁAT/NO FEE

• Dyplom wraz z dwoma odpisami w języku polskim
diploma with 2 additional copies in Polish

• Suplement wraz z dwoma odpisami; jeden w języku polskim, drugi w języku angielskim
diploma supplement with 2 additional copies; 1st copy in Polish, 2nd copy in English
BEZ OPŁAT/NO FEE

• Dyplom wraz z dwoma odpisami – jeden w języku polskim, drugi w języku: ………………………………………………
diploma with 2 additional copies; 1st copy in Polish, 2nd copy in

(angielski/English, francuski/French, hiszpański/Spanish, niemiecki/German, rosyjski/Russian)

• Suplement wraz z dwoma odpisami; jeden w języku polskim, drugi w języku angielskim/
diploma supplement with 2 additional copies; 1st copy in Polish, 2nd copy in English
BEZ OPŁAT/NO FEE

• Dyplom wraz z dwoma odpisami – jeden w języku polskim, drugi w języku: ………………………………………………
diploma with 2 additional copies;1st copy in Polish, 2nd copy in

(angielski/English, francuski/French, hiszpański/Spanish, niemiecki/German, rosyjski/Russian)

• Suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim
diploma supplement with 2 additional copies in Polish
BEZ OPŁAT/NO FEE
……………………………………………..
(podpis/signature)

WNIOSKUJĘ O WYDANIE W RAMACH KOMPLETU DODATKOWEGO/I APPLY FOR THE ISSUE OF AN ADDITIONAL SET
UWAGA: Można zaznaczyć tylko 1 okienko z 2 dla dyplomu i 1 okienko z 2 dla suplementu
IMPORTANT: Choose only 1 option out of 2 for the diploma and only 1 option out of 2 for the diploma supplement

• 1 dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim
1 additional copy of the diploma in Polish
BEZ OPŁAT/NO FEE

• 1 dodatkowy odpis dyplomu w języku:
1 additional copy of the diploma in:
………………………………………………

• 1 dodatkowy odpis suplementu w języku polskim
1 additional copy of the diploma supplement in Polish
BEZ OPŁAT/NO FEE

• 1 dodatkowy odpis suplementu w angielskim
1 additional copy of the diploma supplement in English
OPŁATA/FEE – 20 zł

angielski/English, francuski/French, hiszpański/Spanish, niemiecki/German,
rosyjski/Russian

OPŁATA/FEE – 20 zł
……………………………………………..
(podpis/signature)

