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Poz. 128 

ZARZĄDZENIE NR 77   
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 284 Rektora  

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. 
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą 
oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie 

Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  
z 2019 r. poz. 190), w związku z art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), 
zwanej dalej „Ustawą” oraz rozporządzeniem 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 

W zarządzeniu nr 284 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 grudnia 
2020 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz 
potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Monitor UW z 2020 r. 
poz. 505) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Postępowania, o których mowa w § 1 pkt 1, wszczynane są wyłącznie na 

wniosek skierowany do Uniwersytetu Warszawskiego. Wniosek składa się w Biurze 
ds. Obsługi Kształcenia.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Wniosek składa się odrębnie względem: 

1) każdego dyplomu ukończenia studiów za granicą lub  
2)każdych studiów, 
–  w sprawie których ma być wszczęte odpowiednie postępowanie, o którym mowa 

w § 1 pkt 1.”, 
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w języku polskim. Wniosek 
powinien zawierać informacje pozwalające ustalić właściwą radę dydaktyczną do 
zaopiniowania wniosku, w tym wskazanie dyscypliny wiodącej, której dotyczy wniosek 
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o nostryfikację dyplomu, lub właściwej rady dydaktycznej. Ponadto w sprawie, o której 
mowa w § 1 pkt 1 lit. a do wniosku dołącza się:  
1) dyplom ukończenia studiów;  
2) zaświadczenie lub informację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

o możliwości uznania w Polsce dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa 
w pkt 1;  

3) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów 
uczenia się i czasu trwania studiów;  

4) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca 
został przyjęty na studia;  

5) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia.”, 
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W sprawie, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b do wniosku dołącza się: 
1) dokumenty poświadczające: 

a) ukończenie studiów, 
b) zaliczone zajęcia i uzyskane oceny, 
c) złożone egzaminy, 
d) uzyskane kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe, 
e) odbyte praktyki zawodowe lub zatrudnienie, 
f) posiadanie aktualnego statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub 

posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku 
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 35 
z późn. zm.); 

2) oświadczenie wnioskodawcy o: 
a) ukończeniu studiów, o których potwierdzenie ukończenia ubiega się, 
b) miejscu i dacie urodzenia.”; 
e) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 oraz w ust. 2a pkt 1, mogą 
być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
upoważnionego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego lub odpisu dokumentów 
poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź przez 
występującego w sprawie pełnomocnika wnioskodawcy będącego adwokatem lub 
radcą prawnym.”, 

f) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wezwać wnioskodawcę do 

przedłożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia 
wezwania, tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 
2 pkt 1, 3 i 4 oraz w ust. 2a pkt 1 lit. a-e. W przypadku, gdy brak tłumaczenia 
uniemożliwia ustalenie właściwej rady dydaktycznej do zaopiniowania wniosku, 
wezwanie może zostać opatrzone rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.”;  
2) w § 3 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zarejestrowany, prawidłowy pod względem formalnym wniosek, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 8, zostaje przekazany 
przez Rektora właściwej radzie dydaktycznej. W przypadku wątpliwości co do 
właściwości rady dydaktycznej, Rektor zwraca się o opinię do Rady ds. nostryfikacji, 
o której mowa w § 10. W takim przypadku, przekazując wniosek radzie dydaktycznej, 
Rektor dołącza opinię Rady ds. nostryfikacji.”, 
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. W przypadku, gdy przewodniczący rady dydaktycznej na podstawie ust. 2 

wskazał inną radę dydaktyczną jako właściwą, niezwłocznie przekazuje wniosek wraz 
z dokumentacją sprawy i opinią, o której mowa w ust. 2, do Biura ds. Obsługi 
Kształcenia, które niezwłocznie przekazuje otrzymane materiały wskazanej radzie 
dydaktycznej. W przypadku, gdy przewodniczący wskazanej rady dydaktycznej 
w uzasadnionej opinii także uzna tę radę dydaktyczną za niewłaściwą w sprawie lub 
stwierdzi brak właściwości Uniwersytetu Warszawskiego, Rektor przekazuje sprawę 
do zaopiniowania Radzie ds. nostryfikacji.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Podstawą stwierdzenia braku właściwości przez Uniwersytet Warszawski 

jest nieposiadanie przez Uniwersytet Warszawski kategorii naukowej A+, A lub B+ 
w dyscyplinie naukowej, której dotyczy wniosek.”; 
3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściwa rada dydaktyczna przed wyrażeniem opinii może wezwać 
wnioskodawcę do przedłożenia określonych dowodów, w szczególności tłumaczenia 
zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 oraz 
ust. 2a pkt 1 lit. a-e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada dydaktyczna 
może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski 
dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 2a pkt 1 lit. a-e, 
sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego 
przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w uzasadnionych przypadkach rada dydaktyczna 
może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia apostille lub legalizacji określonego 
dokumentu.”; 
4) w § 5 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) uznaje w drodze decyzji administracyjnej dyplom ukończenia za granicą 
studiów za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz po tym, 
gdy decyzja ta stanie się ostateczna, wydaje stosowne zaświadczenie, albo”; 
5) w § 6 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) potwierdza w drodze decyzji administracyjnej ukończenie studiów na 
określonym poziomie oraz po tym, gdy decyzja ta stanie się ostateczna, wydaje 
stosowne zaświadczenie, albo”; 
6) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 
Biuro ds. Obsługi Kształcenia prowadzi rejestr wniosków, wydanych 

zaświadczeń, decyzji oraz postanowień w sprawach, o których mowa  
w § 1 pkt 1.”; 
7) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Opłatę pobiera się odrębnie za każdy wniosek, z uwzględnieniem  
§ 2 ust. 1a.”; 
8) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład Rady ds. nostryfikacji wchodzą po dwie osoby reprezentujące każdą 
z dziedzin nauki, tj. nauki humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i przyrodnicze. 
Ponadto w skład Rady ds. nostryfikacji wchodzi wyznaczony przez Rektora pracownik 
Biura ds. Obsługi Kształcenia. Rektor wskazuje Przewodniczącego Rady 
ds. nostryfikacji. Ponadto Rektor może wskazać zastępcę Przewodniczącego Rady ds. 
nostryfikacji.”. 
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§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: A. Z. Nowak 
 


