
Osoby przyjęte na studia przed 2018 r. oraz w roku
akademickim 2018/19 wnoszą opłatę za dyplom i odpis

dyplomu w j. obcym.

Opłatę za dyplom ukończenia studiów (60 zł) należy uiścić przelewem na konto
bankowe: Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki Pl. Kopernika 11A; 45-040 Opole:

nr 75 1090 2138 0000 0001 3490 7499;
tytuł wpłaty: Wydział Sztuki, za dyplom, nazwisko i imię.

Na wniosek studenta Uczelnia wydaje odpis dyplomu w języku obcym. Opłatę
za odpis dyplomu uiścić (40 zł) przelewem na konto bankowe: Uniwersytet
Opolski, Wydział Sztuki, Pl. Kopernika 11A; 45-040 Opole: nr 75 1090 2138 0000
0001 3490 7499; tytuł wpłaty: Wydział Sztuki, za dyplom, nazwisko i imię.

Potwierdzenie wpłaty za dyplom (ewentualnie odpis w j. obcym), podania o
odpis dyplomu w j. obcym, podanie o odpis Suplementu do dyplomu w j. angielskim,

kartę informacyjną o innych osiągnięciach do umieszczenie w Suplemencie w j.
polskim i angielskim z kompletem zaświadczeń należy przesłać e-mailem do
Dziekanatu dwa tygodnie przed obroną, najlepiej jako komplet wszystkich

dokumentów.

Odpis Suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski na wniosek
studenta wydaje się bezpłatnie bez względu na rok rozpoczęcia studiów.

5 dni przed egzaminem dyplomowym student powinien sprawdzić, czy
elektroniczna karta obiegowa nie zawiera żadnych zobowiązań dotyczących

jakiejkolwiek Jednostek UO.

Osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/20 otrzymują dyplom
bezpłatnie

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi nie płacą za wydanie dyplomu.
Na wniosek studenta Uczelnia wydaje odpis dyplomu w języku obcym.

Podania o odpisy w j. obcym, kartę informacyjną o innych osiągnięciach do
umieszczenie w Suplemencie w j. polskim i angielskim z kompletem zaświadczeń

należy przesłać e-mailem do Dziekanatu najpóźniej dwa tygodnie przed obroną,
najlepiej jako komplet wszystkich dokumentów

Na wniosek studenta Uczelnia wydaje odpis Suplementu do dyplomu w
tłumaczeniu na język angielski bezpłatnie bez względu na rok rozpoczęcia

studiów.

5 dni przed egzaminem dyplomowym student powinien sprawdzić, czy
elektroniczna karta obiegowa nie zawiera żadnych zobowiązań dotyczących

jakiejkolwiek Jednostek

Uczelnia ma 30 dni na wydanie dyplomu od daty obrony


