
 

UWAGI PRAWNE   

 dot. nostryfikacji dyplomu  
 

 

Kwestie dot. nostryfikacji dyplomu zostały uregulowane w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na 

określonym poziomie z dnia 28 września 2018 r.  

 

Zgodnie z treścią art. 327 ww. ustawy dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za 

równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy 

międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku - w drodze postępowania 

nostryfikacyjnego. 

 

I.  Postępowanie nostryfikacyjne wymaga złożenia wniosku przez Zainteresowanego 

nostryfikacją (zwanego dalej wnioskodawcą) do uczelni „nostryfikującej” (posiadającej kategorię naukową A+, A albo 

B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek);  

- do wniosku należy dołączyć: 

1. dyplom ukończenia studiów; 

2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu 

trwania studiów; 

3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na 

studia; 

4. oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia. 

 

Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1-3, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych 

za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą;  

 

II.  Uczelnia nostryfikująca na wstępie:  

1. dokonuje oceny formalnej wniosku – w przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku 

uczelnia nostryfikująca wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod 

rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;  

2. może zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski ww. dokumentów, o których 

mowa powyżej w pkt 1-3. 

3. w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zażądać przedłożenia tłumaczenia na język 

polski dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 2, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza 

przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego 

konsula RP;  

 

III.  Uczelnia nostryfikująca przed wydaniem zaświadczenia:  

1. porównuje program studiów / uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe / 

realizowane praktyki zawodowe / czas trwania studiów -> z programem studiów, uzyskiwanymi efektami 

uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania 

podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni 

2. w przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania 

studiów -> może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk 

zawodowych -> uczelnia samodzielnie określa warunki i terminy przeprowadzenia egzaminów lub odbycia 

praktyk zawodowych.  

 



 

 

IV. Postępowanie w przedmiocie nostryfikacji co do zasady jest odpłatne  

1. za postępowanie pobierana jest przez uczelnię nostryfikującą opłata - maksymalna wysokość 

opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora;  

2. uczelnia ma obowiązek ustalić warunki i tryb zwalniania z ww. opłaty;  

3. ww. ustawa nie wskazuje jakichkolwiek kryteriów, które uczelnia nostryfikująca powinna przyjąć 

w zakresie zwolnienia z opłaty;     

 

V.  Czas trwania postępowania 

1. Uczelnia ma 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne na wydanie 

zaświadczenia;   

2. Do ww. terminu nie wlicza się okresów wyznaczonych na przedłożenie tłumaczenia dokumentów 

- / złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych 

3. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, uczelnia wydaje 

postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie -> nie podlega opłacie;  

 

VI. Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego:  

1. Uczelnia wydaje odpowiednie zaświadczenie, tzn. uznaje albo odmawia uznania dyplomu 

ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi 

zawodowemu; 

2. ww. rozporządzenie określa wzór pozytywnego zaświadczenia  

 

Wyłącznie osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, 

może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem.  

 

Przykładowo zasady przeprowadzenia nostryfikacji dyplomu lekarskiego:  

1.        GUMed znajduje się na stronie https://informator.gumed.edu.pl/218c86  

2. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu znajduje się na stronie 

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

3. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie znajduje się na stronie 

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

wydzial-lekarski/nostryfikacja  

 

        adwokat Karol Kolankiewicz   
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