
НОСТРИФІКАЦІЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ І ДИПЛОМІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ - МЕТОДИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ 

Детальні правила про проведення нострифікації дипломів про вищу освіту та нострифікації 
наукових ступенів в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні вказані в: 
- Правила про проведення процедури нострифікації наукових ступенів і ступенів у галузі 
мистецтва в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, додаток до Розпорядження Nr 
109/2020 Ректора Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні від 15 грудня 2020 року та 
 - Правила про проведення процедури нострифікації наукових ступенів і ступенів у галузі 
мистецтва в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Додаток Nr 1 Pозпорядження Nr 
37/2021 Ректора Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні від 9 квітня 2021 року  
доступні на сайті www.umcs.pl, в закладці AKTY PRAWNE 
 

Положення про визнання наукових ступенів  Положення про нострифікацію дипломів 

Процедуру нострифікації наукового ступеня 
можна провести в Університеті Марії Кюрі-
Склодовської в Любліні за умови що 
відповідний підрозділ Університету має наукову 
категорію А+ або А з дисципліни, на яку 
подається заява про відкриття нострифікаційної 
процедури. 
 
 
Заявник подає на ім'я Ректора Унівeрситету 
письмову заяву про відкриття нострифікаційної 
процедури. Заява подається: особисто, за 
довіреністю або через Poczta Polska S.A.)  
 
 
 
 
 

Процедура нострифікації диплома може бути 
проведена в Університеті Марії Кюрі-
Склодовської в Любліні - за умови що 
відповідний підрозділ Університету має наукову 
категорію А+ А або B+ з дисципліни, якої 
стосується заява про відкриття нострифікаційної 
процедури. 
 
 
 
Заявник подає на ім'я Ректора Унівeрситету 
письмову заяву про відкриття нострифікаційної 
процедури. Заява подається: особисто, за 
довіреністю або через Poczta Polska S.A.)  
 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ! 
Дипломи, отримані за кордоном, не можуть бути 
визнані в Польщі, якщо: 
1. установи, які їх видали, або установи, в яких 
проводилося навчання: 
a. не були акредитованими університетами на дату 
видачі диплома або навчалися за прогамою, яка не 
була акредитована на дату видачі  диплома; 
b. не діють у системі вищої освіти жодної країни; 
2. програма вищої освіти або її частина не була 
реалізована відповідно до нормативно-правових актів 
країни, на території якої здійснювалося навчання. 
 
Якщо Вам потрібна письмова інформація про 
можливість визнання іноземного диплома в Польщі, 
наприклад, з метою працевлаштування або 
продовження навчання, ви можете скористатися 
системою KWALIFIKATOR або звернутися для цього 
до NAWA. 
 
 
 
 
 

http://www.umcs.pl/


Необхідні документи 

1. При подачі заяви про визнання наукового 
ступеня рівнозначним з: 

a) польським науковим ступенем доктора або 
доктора у галузі мистецтва: 
- диплом, що засвідчує присвоєння цього ступеня 
- документи, що є підставою для присудження 
цього наукового ступеня, 
- диплом, що дає право заявнику подавати 
документи на присудження ступеня, для якого 
запитується визнання  
 
2. При подачі заяви про визнання наукового 
ступеня рівнозначним з польським науковим 
ступенем доктора габілітованого або ступенем 
доктора габілітованого у галузі мистецтва: 
- диплом, що засвідчує присвоєння цього 
ступеня, 
-документальне підтвердження академічних 
досягнень, на яких базується ступінь, 
- диплом, що засвідчує присудження наукового 
ступеня, визнання якого запитується, 
 
Зазначені вище документи можуть бути подані 
у вигляді копій, завірених нострифікуючим 
органом. 
 
Крім документації, зазначеної вище, Заявник 
зобов'язаний подати: 
декларацію про те, чи був ступінь, для якого 
запитується визнання, предметом процедури 
нострифікації в Республіці Польща, а також 
декларацію про місце і дату народження. 

1. При подачі заяви про визнання диплома про 
вищу освіту еквівалентним польському 
диплому: 
- документи, що дозволяють оцінити хід 
навчання, результати та тривалість навчання; 
- атестат, диплом або інший документ, на підставі 
якого Заявник був прийнятий на навчання  
- декларація Заявника про місце та дату 
народження. 
2. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie 
ukończenia studiów na określonym poziomie wraz 
z wnioskiem zobowiązana jest złożyć dokumenty 
poświadczające: 
Особа, яка подає заяву на підтвердження 
завершення навчання на певному рівні разом з 
із заявою зобов’язана подати документи, що 
підтверджують: 
- закінчення навчання 
- зараховані заняття та отримані оцінки 
- складені іспити 
-професійну кваліфікацію або отриману 
кваліфікацію, 
- стажування або працевлаштування 
 - отримання статусу біженця або додаткового 
захисту чи отримання дозволу на тимчасове 
проживання, виданих у зв’язку з обставинами, 
зазначеними у ст. 159 сек. 1 бал 1 літ. с) або б) 
закону про іноземців та  
-декларація про закінчення навчання, 
підтвердження якого вимагається, та декларація 
заявника про місце та дату народження.. 
3. Документи, зазначені вище 
 (за винятком декларації заявника про місце та 
дату народження та декларації 
про закінчення навчання, можуть бути подані у 
вигляді копій, засвідчених нотаріусом або 
уповноваженим працівником Університету. 

Терміни 
Процедура нострифікації офіційно розпочинається з дати подання заяви на ім'я Ректора 
Університету (дата надходження заяви до Університету). 
Протягом 90 днів з дня подання заяви, що відповідає всім формальним вимогам, 
нострифікаційний орган, який проводить нострифікацію, визнає або відмовляє у 
визнанні накового ступеня як еквівалентного відповідному польському академічному ступеню.  До 
90-денного терміну не зараховуються терміни встановлені для подання перекладів документів та 
рецензії. 
 

Оплата 



Оплата за нострифікацію становить 50% професорської заробітної плати. В обгрунтованих випадках 
Заявник може бути звільнений від збору. 
У разі відсутності компетенції для проведення процедури нострифікації, збір не стягується. 
 

 


