
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 181/21 

 

Regulamin przeprowadzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
postępowania nostryfikacyjnego dyplomu uzyskanego za granicą  
oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie  

 
§ 1  

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania w Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Katowicach, zwany dalej Uniwersytetem, postępowania nostryfikacyjnego dyplomu 
uzyskanego za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie. 

 

§ 2  
1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą, zwana dalej 

„Wnioskodawcą'', składa w Biurze Obsługi Wydziałów wniosek o wszczęcie postępowania 
nostryfikacyjnego.  

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

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) uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub posiadanie zezwolenia 
na pobyt czasowy udzielone 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 (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz.107, 138, 771 i 1669);  

2) oświadczenie o: 
a) ukończeniu studiów, o których potwierdzenie ukończenia ubiega się, 
b) miejscu i dacie urodzenia. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być złożone w postaci kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Biura Obsługi Wydziałów. 

4. Dyrektor Biura Obsługi Wydziału przekazuje do analizy Dziekanowi Kolegium Studiów 
wniosek wraz z załącznikami. 

5. Dziekan Kolegium Studiów po przeprowadzonej analizie niezwłocznie przekazuje wniosek 
przewodniczącemu Rady wydziału, sprawującego nadzór merytoryczny nad kierunkiem 
studiów podobnych do kierunku studiów, które ukończył Wnioskodawca. 

6. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia kompletnego wniosku do Biura 
Obsługi Wydziałów wraz z załącznikami, spełniającego wymagania formalne.  

7. Rada Wydziału uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za 
równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w terminie 90 dni od dnia złożenia 
wniosku spełniającego wymagania formalne. 

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się okresów wyznaczonych na: 
1) przedłożenie tłumaczenia dokumentów – w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 4 

– 5, 
2) złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych – w przypadku, o którym mowa  

w § 3 ust. 6. 
 
 
 



§ 3  
1. Dziekan Wydziału powołuje Komisję nostryfikacyjną, zwana dalej Komisją, która 

przedstawia Radzie Wydziału rekomendację dotyczącą postepowania nostryfikacyjnego, 
w składzie: 
1) przewodniczący, 
2) dwóch pracowników wydziału zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora 

Uczelni,  
3) dwóch pracowników wydziału posiadających co najmniej stopień doktora, 
4) Dyrektor Biura Obsługi Wydziałów, będący sekretarzem Komisji. 

2. Komisja dokonuje oceny formalnej wniosku oraz dokumentów dołączonych do wniosku,  
o którym mowa w § 2 ust. 2 w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.  

3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję braków formalnych we wniosku, Komisja wzywa 
Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Komisję (nie krótszym 
niż 14 dni), pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

4. Komisja może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od Wnioskodawcy 
przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa w § 2 
ust.2 pkt1 lit. a–e. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może zażądać od Wnioskodawcy 
przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 
lit. a–e, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego 
przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Na podstawie złożonych dokumentów Komisja porównuje program studiów, uzyskiwane 
efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane 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 Uniwersytecie.  

7. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie 
trwania studiów Komisja może zobowiązać Wnioskodawcę do złożenia określonych 
egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, określając warunki i terminy ich 
przeprowadzenia.  

8. Informacje, o których mowa w ust. 6 i 7 Komisja przekazuje Wnioskodawcy w formie 
pisemnej wraz z uzasadnieniem.  

 
§ 4  

1. Komisja sporządza protokół zawierający rekomendację dla Rady Wydziału w przedmiocie: 

1) odmowy przeprowadzenia postępowania nostryfikującego; 

2) uznania lub odmowy uznania dyplomu za równoważny z polskim dyplomem. 

2. Rada Wydziału na podstawie protokołu Komisji podejmuje uchwałę o: 

1) odmowie przeprowadzenia postępowania nostryfikującego; 

2) uznaniu lub nie uznaniu dyplomu za równoważny z polskim dyplomem. 

3. Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego wydaje się zaświadczenie według 
wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia 
studiów na określonym poziomie. 

4. Dokumentację dotyczącą postępowania nostryfikacyjnego Sekretarz Komisji przechowuje 
przez okres wynikający z instrukcji archiwalnej. 



5. W przypadku podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o odmowie przeprowadzenia 
postępowania nostryfikującego lub nie uznaniu dyplomu za równoważny z polskim 
dyplomem, Wnioskodawca może złożyć zażalenie do Rektora w ciągu 7 dni od otrzymania 
uchwały.  

 
§ 5  

1. Za postępowanie nostryfikacyjne Wnioskodawca, niezależnie od wyniku postępowania, 
wnosi opłatę w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego profesora w uczelni publicznej określonej w przepisach w sprawie wysokości 
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni.  

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana indywidualnie dla każdego 
postępowania przez Komisję. Informację o wysokości opłaty i terminie jej wniesienia 
Komisja przekazuje Wnioskodawcy wraz z informacjami, o których mowa w § 3 ust. 8. 

3. W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie za 
przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wniosek podlega zwrotowi.  

4. Rektor może obniżyć wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 na uzasadnioną prośbę 
Wnioskodawcy, w przypadku jego trudnej sytuacji życiowej. Prośbę należy 
udokumentować. 

5. Opłaty, o której mowa w ust. 1 nie pobiera się w przypadku stwierdzenia braku właściwości 
do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego przez Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach.  

 
§ 6  

1. Do zmiany Regulaminu stosuje się procedurę jak dla jego wprowadzenia. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia wprowadzającego. 
 


