
Załącznik nr 8 do Regulaminu świadczeń dla studentów Podhalańskiej Państwowej Uczelni 

Zawodowej w Nowym Targu 
 

 

 
…………………….………..     ……………………………………. 

     pieczęć szkoły wyższej      miejscowość i data 

 
 

ZAŚWIADCZENIE  

O UKOŃCZENIU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA 
 

Zaświadcza się, że Pan/i: 

  

Imię i nazwisko ……………………………………………..., nr PESEL ……………………………… 

ukończył/a studia pierwszego stopnia (data egzaminu dyplomowego) …...………………….…………. 

nazwa Uczelni …………………………………………………………………………………………… 

kierunek ……………………………………… 

i uzyskał/a w skali 2-5 średnią ważoną ocen (do dwóch miejsc po przecinku) za ostatni rok studiów* 

……………… 

 

* ŚREDNIĄ OCEN NALEŻY OBLICZYĆ WG ZASAD (zasady przyjęte w regulaminie świadczeń 
dla studentów PPUZ w Nowym Targu): 

1) Średnią ocen oblicza się studentowi, z danego kierunku studiów z poprzedniego roku studiów: 

a) z semestru zimowego i letniego – dla rozpoczynających studia w semestrze zimowym, 
b) z semestru letniego i zimowego – dla rozpoczynających studia w semestrze letnim, 

c) z jednego semestru – w przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwał 

jeden semestr. 

2) Ostatni rok studiów nie może być powtarzany. 
3) Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane z zaliczeń i egzaminów 

z uwzględnieniem ocen niedostatecznych. 

4) Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się oceny z przedmiotów ponadprogramowych uzyskane 
w poprzednim roku studiów w ramach indywidualnego programu studiów. 

5) Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się uzyskanych ocen z przedmiotów wchodzących w 

skład planu studiów na wyższym roku. 

6) Przy obliczaniu średniej ocen z ostatniego roku (semestru) studiów nie wlicza się ocen 
wystawionych przez promotora i recenzenta z pracy dyplomowej oraz ocen z egzaminu 

dyplomowego. 

7) W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie roku studiów, z którego oblicza się średnią ocen 
na inny kierunek studiów (w ramach Uczelni lub z innej szkoły wyższej), uwzględnia się oceny 

uzyskane z przedmiotów: 

a) zaliczonych przez studenta w uczelni innej niż macierzysta i przeniesionych w wyniku 
zbieżności efektów uczenia się, 

b) zaleconych studentowi do uzupełnienia (wynikających z różnic programowych), 

c) pozostałych, ujętych w planie studiów kierunku, na który student się przeniósł. 

 
 

……………………………………… 
        Data, podpis i pieczątka Dziekana 


