
                  Załącznik nr 3 do Zasad nostryfikacji dyplomów  

 
                                    

                             Białystok, ............................. 

Pieczęć Politechniki Białostockiej  

            .............................................. 

            (imię, nazwisko wnioskodawcy)  

    ................................................  

              (adres) 

 

 

DECYZJA NR ...........................   

   

Na podstawie art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z 

późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku w 

sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na 

określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881)  

 

 

odmawiam Panu/i ..........................................  uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za 

równoważny odpowiedniemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu wydawanemu na Politechnice 

Białostockiej  

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Dnia Pan/i ............................... złożył/a do Rektora Politechniki Białostockiej, zwanego dalej 

„Rektorem” wniosek o nostryfikację dyplomu nr ........................., wydanego w dniu .................................... 

roku, przez ............................................................................................. (podać pełną nazwę uczelni, miasto, 

kraj, siedzibę) na podstawie którego uzyskał/a tytuł zawodowy .......................................................... 

 

Do wniosku dołączono, w postaci kopii poświadczonych przez Politechnikę Białostocką za zgodność 

z oryginałem:  

1) dyplom ukończenia studiów; 

2) dokumenty umożliwiającymi ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu 

trwania studiów; 

3) świadectwo/dyplom/inny dokument (należy wpisać rodzaj dokumentu), na podstawie którego Pan/i 

....................................................... został/a przyjęty/a na studia; 

4) oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia.  

 

Dnia ........ Rektor przekazał Dziekanowi Wydziału ........................................... ww. dokumentację, 

w celu przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego. Dnia ...... Dziekan Wydziału 

................................... powołał Radę Nostryfikacyjną, która dokonała oceny formalnej wniosku.  

 

Zgodnie z § 12 ust. 1-3  rozporządzenia MNiSW z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nostryfikacji 

dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie uczelnia 

potwierdzająca ocenia dokumenty dołączone do wniosku oraz na ich podstawie 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 tej 

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

studiów Uczelnia może zobowiązać osobę, która ubiega się o nostryfikację dyplomu, do złożenia 

określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. Uczelnia określa warunki i terminy 

przeprowadzenia egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.  

Na podstawie ww. przepisów Rada Nostryfikacyjna na Wydziale ...................... porównała program 

studiów, uzyskane efekty uczenia się, uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas 

trwania studiów Pana/i ........................................................................................  

z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi 



praktykami zawodowymi oraz czasem trwania studiów.......................................................... prowadzonych w 

Politechnice Białostockiej na kierunku i stwierdziła, że (należy dokładnie opisać podobieństwa i różnice w 

programach studiów, efektach uczenia się uprawnieniach zawodowych praktykach, czasie trwania studiów; 

w przypadku zobowiązania wnioskodawcy do złożenia egzaminów/odbycia praktyk należy wpisać przedmiot 

zobowiązania – nr pisma przekazanego do wnioskodawcy, data, warunki i termin złożenia 

egzaminów/odbycia praktyk; opis wywiązania się wnioskodawcy ze zobowiązań): 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................  

  

Po dokonaniu oceny stanu faktycznego Rada Nostryfikacyjna na Wydziale ...................................... 

stwierdziła, że nie może wydać zaświadczenia, o którym mowa w art. 327 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ze względu na (należy dokładnie opisać z jakiego powodu Rada 

Nostryfikacyjna wnioskuje do Rektora o odmowie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny 

dyplomowi ukończenia studiów na Politechnice Białostockiej): 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................  

  

 

W związku z powyższym podjęta została ww. decyzja, która jest faktycznie i prawnie zasadna.  

 

 

 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo zwrócenia się do Rektora Politechniki Białostockiej z wnioskiem  

o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  

 

 
 

………………………………………. 

podpis rektora 

 

Otrzymują: 

1. a/a, 

2. Adresat, 

3. Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki 


