
 

 

Szanowny Studencie, 

 

W związku ze zbliżającymi się egzaminami dyplomowymi bardzo proszę o zapoznanie się  

i postępowanie zgodnie z poniższą informacją:  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW  

DLA STUDENTÓW PODCHODZĄCYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

 

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 

 

1. Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i 

suplementem. Warunkiem wydania dyplomu jest wniesienie opłaty w kwocie 60,00 zł oraz 

dostarczenie aktualnej fotografii. 

            (opłata dotyczy wydania dyplomu, suplement jest wydawany bezpłatnie) 

2. Uczelnia na wniosek absolwenta wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na język obcy. 

Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy. 

Warunkiem wydania odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy jest wniesienie opłaty w kwocie 

40,00 zł oraz dostarczenie aktualnej fotografii.   

            Wniosek wraz z załączonym potwierdzeniem wpłaty student składa w Dziekanacie danego Wydziału. 

            (opłata dotyczy wydania odpisu dyplomu, suplement jest wydawany bezpłatnie) 

   

Regulowanie opłat: 

 

1. Student powinien wnieść opłatę na swoje indywidualne konto, którego numer znajduje się w 

kartotece studenta w systemie Wirtualna Uczelnia w zakładce:  

                  DANE STUDENTA – FINANSE, oraz w umowie z uczelnią. 

2. Należy pamiętać, że na każdym kierunku i stopniu studiów numer konta jest inny dlatego przy 

dokonywaniu opłat trzeba zwrócić na to szczególną uwagę. 

3. Nie należy zamieniać się drukami opłat, numerami kont ani regulować należności na inne konto.   

4. Wpłaty dokonane na inne konto spowodują niezaksięgowanie wpłaty. 

5. Przy regulowaniu należności proszę na poleceniu przelewu wprowadzić: 

                a) przy numerze rachunku odbiorcy:  indywidualny numer konta studenta 

         b) w danych odbiorcy: AWF w Poznaniu, 61-871 Poznań, u. Królowej Jadwigi 27/39 

c) w tytule opłaty: nazwisko i imię studenta, nr albumu, kierunek i stopień studiów oraz opis           

   czego dotyczy wpłata 

 

Przed egzaminem dyplomowym student powinien uregulować wszystkie zaległości finansowe wobec 

Uczelni.  

 

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt:  

Magdalena Kaczmarek 

specjalista ds. finansowych studenta 

pokój numer 128 w Nowym Budynku Dydaktycznym 

Numer telefonu: 61 835 51 22, Adres e-mail: kaczmarek.m@awf.poznan.pl 
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