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Zagraniczne dokumenty o wykształceniu

Dokumenty o wykształceniu mogą zostać uznane w Polsce na podstawie umów międzynarodowych lub - w przypadku ich braku - na podstawie przepisów krajowych (ustaw lub rozporządzeń o nostryfikacji).

Zagraniczne świadectwa dojrzałości oraz dyplomy ukończenia studiów legalizowane są w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania tych dokumentów.

Nostryfikacja świadectw szkolnych i maturalnych wydanych za granicą

Wykształcenie uzyskane w zagranicznym systemie oświaty – możliwości uznania lub
potwierdzenia. Informacje ogólne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej [1]

W przypadku świadectw szkolnych i maturalnych, wydanych za granicą ich nostryfikacji dokonuje
kurator oświaty odpowiedni względem miejsca zamieszkania danej osoby lub jeżeli osoba ta nie
posiada miejsca zamieszkania w Polsce wówczas właściwy ze względu na siedzibę instytucji, gdzie
ma zostać złożony dokument. W Katowicach Kuratorium Oświaty mieści się przy ul. Jagiellońskiej 25.
Świadectwo ukończenia szkoły lub maturalne będzie uznane za równoważne polskiemu świadectwu
dojrzałości, jeżeli uprawnia ono do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego
systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo.
By uzyskać nostryfikację świadectwa należy złożyć w kuratorium oświaty następujące dokumenty:

wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji,
oryginał lub duplikat świadectwa uzyskanego za granicą,
oświadczenie, że wcześniej nie staraliśmy się o nostryfikację danego świadectwa,
potwierdzenie, że świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do
każdego typu szkół wyższych (jeżeli nie ma podobnej adnotacji w dokumencie), tłumaczenie
przysięgłe na język polski świadectwa.

Świadectwo lub jego duplikat składany wraz z wnioskiem o nostryfikację powinien być
zalegalizowany przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
Dodatkowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach [2]

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych na zagranicznych uczelniach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 28 września 2018 r. w
sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania
ukończenia studiów na określonym poziomie [3]

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 25-02-2019 Rektora UŚ w sprawie zasad ustalania i wnoszenia
opłat za postępowanie nostryfikacyjne i postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia
studiów na określonym poziomie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. [4]
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w
sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą [5]

Dyplomy wydane przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa
członkowskiego UE, państwa członkowskiego OECD lub państwa członkowskiego EFTA – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzające ukończenie 3-letnich studiów lub
studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata, studiów drugiego stopnia lub co najmniej
4-letnich studiów jednolitych potwierdzają w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia na
adekwatnym poziomie studiów (I lub II stopnia). ( Art.191a. Ustawy - Prawo o Szkolnictwie Wyższym )

Stwierdzenie równoważności zagranicznego dyplomu może nastąpić w oparciu o umowę
międzynarodową [6] lub (w przypadku braku umowy) w drodze nostryfikacji. [3]
UWAGA : Jeżeli dyplom nie jest objęty żadną umową międzynarodową (tzn. nie spełnia zapisów danej
umowy lub pochodzi z kraju, z którym Polska takiej umowy nie podpisała), ale uprawnia do
kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w
państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała,
uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego
stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia przewodu doktorskiego w
Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym [7] (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Uwaga: Nostryfikacja dotyczy jedynie dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych na zakończenie
studiów wyższych oraz świadectw ukończenia szkoły i świadectw maturalnych. Tym samym nie
można nostryfikować certyfikatów językowych.
W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, możesz
wystąpić do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji
[8] na jego temat. Informacja na stronie NAWA [9]
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