
 

 
Szczegółowa procedura nostryfikacyjna dyplomu ukończenia studiów 

wyższych uzyskanych za granicą 

 

Zgodnie § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 
r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą 
(Dz.U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1168) ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) wnioskodawcy- oznacza to osobę ubiegającą się o przeprowadzenie postępowania 
nostryfikacyjnego dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą; 

2) dyplomie - oznacza to dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą wraz                           
z tytułem nadanym w wyniku tego kształcenia, o ile jest on nadawany; 

3) radzie - oznacza to radę jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania 
stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej 
kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie 
potwierdza dyplom uzyskany za granicą. 

Na mocy § 3 powyższego rozporządzenia wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek                      
o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami: 

1) oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą - do wglądu; 

2) kopią dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement 
do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument). 

Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 1, 
sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych 
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego 
tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z § 4 przedmiotowego rozporządzenia datą wszczęcia postępowania 
nostryfikacyjnego jest dzień doręczenia wniosku radzie. 

Rada dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny 
rada wzywa do jego uzupełnienia, w terminie przez siebie wskazanym, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania 
nostryfikacyjnego rada wydaje postanowienie o odmowie przeprowadzenia postępowania.               
Na postanowienie służy zażalenie do rektora. 

W przypadku gdy dyplom był uzyskany w wyniku kształcenia, które w polskiej uczelni jest 
prowadzone na więcej niż jednym kierunku studiów lub jako studia międzyobszarowe, rada 
zwraca się do rektora o wyznaczenie rady wiodącej, która przeprowadzi postępowanie 
nostryfikacyjne w porozumieniu z innymi radami. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

Zgodnie z § 5 cytowanego aktu wykonawczego postępowanie nostryfikacyjne kończy się 
uchwałą rady nie później niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego 
wymagania formalne. 

 



 

W postępowaniu nostryfikacyjnym rada dokonuje porównania programu studiów, efektów 
kształcenia, nadanych uprawnień i czasu trwania studiów na podstawie dokumentów 
wymienionych w § 3 ust. 1. 

W przypadku stwierdzenia różnic w programie lub czasie trwania studiów rada może podjąć 
uchwałę o konieczności uzupełnienia przez wnioskodawcę brakujących egzaminów, 
określając warunki i terminy ich przeprowadzenia oraz wysokość opłat pobieranych za 
przeprowadzenie tych egzaminów. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 3, postępowanie nostryfikacyjne zostaje zakończone                       
w terminie 30 dni od dnia wpływu dokumentów potwierdzających wykonanie uchwały. 

Na mocy § 6 omawianego rozporządzenia postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą 
rady w sprawie: 

1) uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia 
studiów wyższych i tytułem zawodowym albo 

2) odmowy uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem 
ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym. 

Rada odmawia uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem 
ukończenia studiów wyższych w przypadku, gdy: 

1) instytucja, która wydała dyplom, lub instytucja, w której prowadzone było kształcenie: 

a) nie były w dniu wydania dyplomu akredytowanymi uczelniami w rozumieniu prawa 
wewnętrznego państw, w których systemach szkolnictwa wyższego działają, lub 
realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu, 
lub 

b) nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa; 

 
2) instytucja, która wydała dyplom, realizowała na terenie innego kraju program 

studiów wyższych lub jego część niezgodnie z obowiązującymi w tym kraju 
przepisami; 
 

3)  wnioskodawca nie wykonał obowiązków wynikających z uchwały, o której mowa                   
w § 5 ust. 3. 

 

Od uchwał, o których mowa w ust. 1, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do senatu 
uczelni. 
 
 
 
 
 


