
ЮРИДИЧНІ УВАГИ 

щодо нострифікації диплома 

 

          Питання щодо визнання диплома врегульовано в Законі (Закон про 

вищу освіту і науку від 20 липня 2018 року) та в Розпорядженні Міністра 

науки і освіти про визнання дипломів про закінчення навчання за 

кордоном та підтвердження закінчення навчання на визначеному  рівні з  

28 вересня 2018 року  

          Відповідно до ст. 327 вищезгаданого закону диплом про завершення 

навчання за кордоном може бути визнаний еквівалентним відповідному 

польському диплому та професійному званню на підставі міжнародного 

договору, що визначає еквівалентність, а за відсутності такого договору – у 

порядку нострифікації.  

 

                   I. Процедура нострифікації вимагає подання заяви 

зацікавленою в нострифікації особою (далі – заявник) до 

«нострифікаційного» ВНЗ (з науковою категорією А+, А або В+ з 

дисципліни, до якої подано заявку). 

 До заяви повинні бути додані:  

1. Диплом про закінчення навчання.  

2. Документи, що дають змогу оцінити хід навчання, результати 

навчання та тривалість навчання. 

3. Атестат, диплом або інший документ, на підставі якого заявник був 

зарахований на навчання. 

4. Свідоцтво про народження.  

                Документи, вказані у вищезазначених пунктах №1-3, можуть 

бути подані у вигляді копій, завірених нотаріально за вимогою 

університета – нострифікатора. 

                       II. Нострифікуючий університет на початку:  

1. Проводить офіційну оцінку заявки: у разі виявлення формальних 

недоліків заявки ВНЗ, що атестує, призначає заявникові термін не 

менше 14 (календарних/робочих) днів для її заповнення, в іншому 

випадку заява не буде розглянута. 

2. Може вимагати надання  перекладу польською мовою документів, 

що вказані у вищезазначених пунктах №1-3.  



3. В особливих випадках нострифікуючий університет може вимагати 

переклад польською мовою документів, вищезазначених у пункті 

№2, перекладених і завірених присяжним перекладачем або 

перекладачем з іноземних мов та завірених консулом Польщі. 

                     III. Нострифікуючий університет перед видачею 

сертифіката:  

1. Порівнює навчальну програму / досягнуті результати навчання та 

професійну кваліфікацію / проведене стажування / тривалість 

навчання -> з програмою навчання, досягнутими результатами 

навчання та професійною кваліфікацією, стажуванням та тривалістю 

аналогічного навчання у нострифікуючому університеті. 

2. У разі виявлення розбіжностей у навчальній програмі, результатах 

навчання чи тривалості навчання -> може зобов'язати заявника здати 

конкретні іспити чи пройти навчання -> ВНЗ самостійно визначає 

умови та дати проведення іспитів чи стажування.  

                  IV. Як правило, процедура нострифікації є платною  

1. Процедура оплачується заявником, який нострифікує (максимальний 

розмір плати становить 50% від місячної винагороди професора).  

2. ВНЗ зобов'язаний встановити умови та порядок звільнення від 

вищезазначеної оплати.  

3. У вищезазначеному акті не вказано жодних критеріїв, які 

зобов'язують нострифікуючий  університет щодо звільнення від 

оплати.  

                   V. Тривалість процедури  

1. Університет зобов’язаний упродовж 90 днів з дати подання заяви, 

яка відповідає офіційним вимогам, видати сертифікат.  

2. Вищезазначений термін не включає в себе термінів подання 

перекладу документів  / складання іспитів чи стажування.  

3. Якщо буде виявлено відсутність можливості для проведення 

процедури нострифікації, ВНЗ видає відмову у проведенні 

процедури-> не збирається оплата.  

                   VI. Після проведення процедури нострифікації:  

1. Університет видає відповідне свідоцтво, тобто визнає або 

відмовляється визнати диплом про закінчення навчання за кордоном 

як еквівалент відповідного польського диплому та професійного 

звання.  



2. Вищезазначене розпорядження регулює позитивний результат 

нострифікації диплому. 

               Лише особа, диплом якої визнано еквівалентним польському 

диплому та званню, може використовувати відповідне звання в Польщі.  

Зразки нострифікації медичного диплома:  

1. Гданський медичний університет  доступний за адресою  на 

https://informator.gumed.edu.pl/218c86  

2. Познанський медичний університет доступний за адресою 

http://wl.ump.edu.pl/wydzial/nostryfikacja  

3. Поморський медичний університет у Щецині доступний за адресою 

https://www.pum.edu.pl/studenci/dziekanaty/dziekanat-wydzial-

medycyny-i-stomatologii/dziekanat-wydzial-lekarski/nostryfikacja 
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