Szanowni Państwo,
aby otrzymać dyplom po zaliczeniu toku studiów i egzaminach dyplomowych należy
przesłać (złożyć) stosowne dokumenty:
Kartę rozliczeniową (obiegową) do wydrukowania ze strony internetowej w
zakładce Informacja dla dyplomantów; należy wypełnić następujące rubryki;
- Biblioteka i Fonoteka- sposób rozliczenia aby otrzymać potwierdzenie rozliczenia
znajduje się na stronie biblioteki
- Magazyn Instrumentów -rozliczenie (zwrot instrumentu) i otrzymanie pieczątki i
podpisu pracownika, w przypadku nie korzystania można samodzielnie uzupełnić
wpisem nie dotyczy
i złożyć podpis
- Dom Studencki- w przypadku zamieszkania należy zgłosić się do DS celem
otrzymania pieczątki i podpisu pracownika poświadczającego rozliczenie się,
w przypadku nie korzystania można samodzielnie uzupełnić wpisem nie dotyczy i
złożyć podpis
Kartę proszę podpisać ty samym oświadczając iż przedstawione dane zgodne są z
prawdą
i student nie posiada już zobowiązań wobec Akademii Muzycznej (taką kartę
przesłać skanem lub dostarczyć do dziekanatu, można też wrzucić do skrzynki obok
pokoju 116)
Osoby które ukończyły studia przed 9.07.2021 roku dostarczają:
- 4 zdjęcia formatu 4,5x6,5 cm (można przesłać pocztą)
Aby otrzymać wersję angielską dyplomu należy dostarczyć 1 dodatkowe zdjęcie
Osoby które ukończyły studia po 9.07.2021 roku:
- nie dostarczają zdjęć
Opłaty za wydanie dyplomu:
-Studenci którzy rozpoczęli kształcenie w roku 2018/19 i wcześniej wnoszą następujące
opłaty za dyplom: - dyplom z dwoma odpisami (w j. polskim) -60zł.
odpis w tłumaczeniu na język obcy- 40,zł.
-Studenci którzy rozpoczęli kształcenie od 1 X 2019 roku czyli w roku 2019/20 i później
wnoszą opłatę za odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym-angielskim- 20, zł.
za dyplom w j. polskim opłata nie jest pobierana
Potwierdzenie przelewu opłat na konto uczelni można przesłać do dziekanatu mailowo.

Dyplom będzie wypisany po zatwierdzeniu oceny dyplomowej przez Dziekana
Wydziału.
Aby otrzymać wersję angielską dyplomu należy złożyć (przesłać) podanie do
Dziekana Wydziału.
Należy również przesłać dane do suplementu do 20 dni od ostatniego egzaminu
dyplomowego. Szczegóły w osobnym pliku w tej samej zakładce
Przypominam również o złożeniu na płytce CD nagrania recitalu dyplomowego

