
ZARZĄDZENIE NR 79 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 10 sierpnia 2020 r.  

w sprawie procedury nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą przez 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 

Na podstawie art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85) oraz rozporządzenia 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1881), 

zarządza się co następuje: 

§1 

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, o 

którym mowa w art. 327 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 85), na wniosek osoby zainteresowanej oraz na zasadach i 

warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu. 

2. W przypadku stwierdzenia braku właściwości Uczelni do przeprowadzenia 

postępowania, o którym mowa w ust. 1 Prorektor ds. studenckich i dydaktyki wydaje 

postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie składane w 

formie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora. 

3. Stwierdzenie braku właściwości Uczelni dotyczy następujących przypadków: 

nieposiadanie przez Uczelnię odpowiednich kategorii naukowych w dyscyplinie, 

której dotyczy wniosek  albo stwierdzenie, że wniosek dotyczy innej dyscypliny. 

 

§2 

 

1. Osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za 

równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu składa 

wniosek do Prorektora ds. studenckich i dydaktyki stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołącza się: 

1) dyplom ukończenia studiów – oryginał dyplomu zalegalizowany lub opatrzony 

apostille do wglądu, kserokopia dyplomu, oryginał tłumaczenia dyplomu na język 

polski do wglądu, kserokopia tłumaczenia dyplomu na język polski; 

2) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów 

uczenia się i czasu trwania studiów – oryginał suplementu do dyplomu 

zalegalizowany lub opatrzony apostille do wglądu, kserokopia suplementu, 

oryginał tłumaczenia suplementu do wglądu, kserokopia tłumaczenia suplementu 

na język polski; 

3) świadectwo, dyplom lub inny dokument na podstawie, którego osoba, o której 

mowa w ust. 1 została przyjęta na studia – oryginał dokumentów wraz z 

tłumaczeniem na język polski do wglądu, kserokopia dokumentów i tłumaczenia; 

4) oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 1, o miejscu i dacie urodzenia. 
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3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 Uczelnia potwierdza jako kopie zgodne z 

oryginałem. 

4. Tłumaczenia dokumentów na język polski powinny być sporządzone przez tłumacza 

przysięgłego albo sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez 

właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień doręczenia kompletnego 

wniosku do UP w Lublinie.   

 

 §3. 

 

1. Wniosek wraz z załącznikami podlega ocenie formalnej i merytorycznej w ramach 

postępowania nostryfikacyjnego, której dokonuje właściwa komisja ds. nostryfikacji w 

określonej dyscyplinie, do której przyporządkowany jest  kierunek studiów powołana 

przez Rektora na wniosek dziekana.  

2. Prorektor ds. studenckich i dydaktyki przekazuje wniosek wraz z załącznikami do 

przewodniczącego Komisji ds. nostryfikacji. 

 

§4 

 

Komisja ds. nostryfikacji dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku 

stwierdzenia braków formalnych wniosku Komisja może wezwać wnioskodawcę do 

uzupełnienia dokumentacji, w terminie nie krótszym niż 14 dni, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania.  

 

§5 

 

1. Komisja ds. nostryfikacji porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i 

uprawnienia zawodowe, zrealizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z 

programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami 

zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania 

podobnych studiów prowadzonych w UP w Lubinie. 

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

trwania studiów Komisja ds. nostryfikacji podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje 

wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. 

3. Komisja ds. nostryfikacji określa warunki i terminy przeprowadzenia egzaminów lub 

odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe odbywają się na 

zasadach obowiązujących studentów właściwego kierunku studiów w UP w Lublinie. 

Egzaminy są przeprowadzane w języku polskim lub angielskim. 

4. Komisja ds. nostryfikacji informuję wnioskodawcę o terminach i formie odbywania 

praktyk i składania egzaminów zgodnie z uchwałą, o której mowa w ust. 2.  

5. Po upływie terminów wyznaczonych na złożenie wyznaczonych egzaminów lub 

praktyk zawodowych Komisja ds. nostryfikacji podejmuje uchwałę w sprawie 

spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych do uznania dyplomu ukończenia 

studiów wyższych za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i 

tytułowi  zawodowemu w UP w Lublinie albo w sprawie niespełnienia wymogów 

formalnych i merytorycznych do uznania dyplomu za równoważny odpowiedniemu 

polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w UP w Lublinie.  
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6. Przewodniczący Komisji ds. nostryfikacji przekazuje Prorektorowi ds. studenckich i 

dydaktyki uchwały o których mowa w ust. 2 i 5. 

 

§6 

 

1. Prorektor ds. studenckich i dydaktyki na podstawie przedłożonych przez Komisję 

ds. nostryfikacji uchwał, o których mowa w §5 ust 2 i 5 uznaje lub odmawia 

uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny polskiemu 

dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku 

spełniającego wymagania formalne.  

2. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów wyznaczonych na:  

1) przedłożenie tłumaczenia dokumentów – w przypadkach, o których mowa w 

§4; 

2) złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych – w przypadku, o 

którym mowa w §5 ust. 2. 

3. W przypadku uznania dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą za 

równoważny z dyplomem UP w Lublinie i tytułem zawodowym w wyniku 

przeprowadzonego postępowania nostryfikacyjnego wydaje się wnioskodawcy 

zaświadczenie, o którym mowa w rozporządzeniu. 

4. W przypadku odmowy uznania dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za 

granica za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi 

zawodowemu w wyniku przeprowadzonego postępowania nostryfikacyjnego, 

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki wydaje postanowienie o odmowie wydania 

zaświadczenia, na które przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 

składany do Rektora. 

  

 

§7 

 

1. Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 

pobierana jest opłata, która wynosi 50% wynagrodzenia profesora określonego w 

przepisach w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.  

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 określa Rektor w formie zarządzenia. 

3. Opłatę wnosi się na wskazany przez Uczelnię rachunek bankowy w terminie 14 

dni od daty otrzymania przez wnioskodawcę informacji o pozytywnej ocenie 

wniosku pod względem formalnym. 

4. Wnioskodawca może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty, o 

której mowa w ust. 1, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie 

udokumentowanego wniosku, z którego wynika, że istnieją podstawy do zwolnieni 

z opłaty. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor ds. studenckich i dydaktyki. 

 

§8 

 

1. Dokumentacja postępowania nostryfikacyjnego zawierająca wniosek wraz z 

załącznikami, uchwały Komisji ds. nostryfikacji, korespondencję z wnioskodawcą, 

protokoły z przebiegu egzaminów, dziennik praktyk, zaświadczenie o uznaniu 
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dyplomu za równoważny przechowywana jest przez Biuro Organizacji i Toku 

Studiów.  

2. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi Biuro Organizacji i Toku Studiów. 

 

 §9  

 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. studenckich i 

dydaktyki. 

§10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.  

 

 

 

REKTOR 

 

/-/ Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 

 


