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Zarządzenie nr 121 

 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 września 2019 r.  

w sprawie zasad przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego dyplomów 

ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym 

poziomie. 

 

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

(Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) i 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. 2018 poz. 1881), 

zwanego dalej Rozporządzeniem zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Postępowanie nostryfikacyjne, w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia 

studiów za granicą albo postępowanie, w przypadku potwierdzania ukończenia 

studiów na określonym poziomie, wszczyna się na wniosek skierowany do rektora  

i wraz z określonymi w Rozporządzeniu załącznikami złożony w Dziale Kształcenia.  

2. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, o którym mowa w ust. 1, mogą być 

złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika 

Działu Kształcenia. Dyplom musi posiadać legalizację albo być opatrzony apostille. 

 

§ 2 

1. Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień doręczenia kompletnego 

wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.  

2. Rektor kieruje wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1 do dziekana wydziału 

właściwego ze względu kierunek studiów, którego ukończenie potwierdza dyplom lub 

na dyscyplinę naukową obejmującą kierunek studiów, którego ukończenie potwierdza 

dyplom uzyskany za granicą. 

3. Po dokonaniu oceny formalnej dziekan wzywa Wnioskodawcę do uiszczenia opłaty za 

przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego ustalonej zgodnie z zasadami,  

o których mowa w ust. 11.    
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4. Postępowanie nostryfikacyjne przeprowadza komisja w składzie wyznaczonym przez 

dziekana wydziału. 

5. Komisja w zakresie oceny merytorycznej, dokonuje porównania programu studiów, 

uzyskanych efektów uczenia się, a także weryfikuje uzyskane przez Wnioskodawcę 

uprawnienia z odpowiednimi studiami prowadzonymi na wydziale. 

6. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się 

lub czasie trwania studiów, komisja może ustalić sposób i termin złożenia określonych 

egzaminów.  

7. Komisja może wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o dodatkowe 

dokumenty niezbędne do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się.  

8. Z prac komisji zostaje sporządzony protokół.  

9.  Postępowanie nostryfikacyjne kończy się sporządzeniem przez komisję, w dwóch 

egzemplarzach, zaświadczenia według wzoru określonego w Rozporządzeniu 

i przekazaniem rektorowi celem podpisania. Jeden egzemplarz zaświadczenia, przed 

przekazaniem rektorowi, podpisuje dziekan wydziału (w lewym dolnym rogu). 

10. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania 

nostryfikacyjnego rektor, po zasięgnięciu opinii odpowiedniego dziekana wydaje 

postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które Wnioskodawcy służy 

zażalenie. W tym przypadku opłaty nie pobiera się.  

11. Opłaty z tytułu przeprowadzonego postępowania nostryfikacyjnego oraz tryb 

zwalniania z opłat określa zarządzenie na 24 Rektora Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach z dnia 25 lutego 2019 r. 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. 

12. Dział Kształcenia prowadzi rejestr wydawanych w toku postępowań 

nostryfikacyjnych zaświadczeń umieszczając na nim kolejny numer. Jeden egzemplarz 

przesyła Wnioskodawcy, a egzemplarz z podpisem dziekana wpina do akt sprawy.  

 

§ 3 

Postanowienia, o których mowa w § 2, stosuje się odpowiednio do postępowania w sprawie 

potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie. 

 

§ 4 

Upoważniam Prorektora ds. kształcenia i studentów do podpisywania zaświadczeń,  o których 

mowa w § 2 i wydanych na podstawie § 3. 
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§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR                           

                                                        

                              

                                                                                        Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 
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