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Algieria 
 

Szczegółowy opis systemu szkolnictwa wyższego Algierii dostępny jest na stronie: 

https://nawa.gov.pl/images/users/623/Algieria_1.pdf  

 

Dokumentami uprawniającymi do ubiegania się o przyjęcie na studia w Algierii są: 
- Baccalauréat de L’Enseignement Secondaire, 
- Baccalauréat de Technicien.  

Uzyskane w Algierii świadectwo, uprawniające do podejmowania studiów pierwszego stopnia lub 

studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.   

Studia pierwszego stopnia trwają przeważnie 3 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu Licence 

(180 ECTS). Wstęp na studia drugiego stopnia mają posiadacze Baccalauréat de L’Enseignement 

Secondaire lub Baccalauréat de Technicien.  Studia mogą mieć zarówno charakter akademicki jak  

i zawodowy. Niektóre kierunki wymagają dłuższego okresu kształcenia np. architektura (5 lat), 

medycyna (7 lat), farmacja, weterynaria (6 lat).  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzyskany w Algierii dyplom 

ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy, na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte jedynie te osoby, których 

dyplomy zostały uznane w oparciu o przepisy o nostryfikacji.  

Polski odpowiednik algierskiego dyplomu, uzyskanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, 

może zostać ustalony w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie 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. poz. 1881). 

Studia drugiego stopnia trwają zwykle 2 lata (120 ECTS) i kończą się uzyskaniem tytułu Master. Wstęp 

na studia drugiego stopnia mają posiadacze dyplomów Licence lub równoważnych. Niekiedy uczelnie 

stawiają dodatkowe wymagania rekrutacyjne, np. zdanie egzaminu wstępnego. Wśród oferowanych 

programów można wyróżnić programy o charakterze akademickim oraz programy o charakterze 

zawodowym.  

Dyplomy nadające tytuł Master uprawniają w Algierii do ubiegania się o przyjęcie na studia 

doktoranckie. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskany  

w Algierii dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia 

https://nawa.gov.pl/images/users/623/Algieria_1.pdf
https://www.nuffic.nl/en/education-systems/morocco/assessment-systems#higher-education
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doktora, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się 

o nadanie stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy, na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte jedynie te osoby, których 

dyplomy zostały uznane w oparciu o przepisy o nostryfikacji.  

Polski odpowiednik algierskiego dyplomu, uzyskanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia może 

zostać ustalony w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie 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.  

Studia doktoranckie trwają zwykle 3 lata (180 ECTS). W czasie studiów doktorant prowadzi pracę 

badawczą oraz przygotowuje rozprawę doktorską. Wymagane jest również opublikowanie 

przynajmniej jednego artykułu naukowego oraz napisanie pracy doktorskiej. Po jej obronie nadawany 

jest stopień Doctorat.  

Polski odpowiednik algierskiego stopnia naukowego może zostać ustalony w drodze nostryfikacji,  

w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.  

w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 

 

 

Arabia Saudyjska  
 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia w Algierii mają osoby, które posiadają świadectwo General 

Secondary Education Certificate i uzyskali odpowiednia średnią ocen. 

Uzyskane w Arabii Saudyjskiej świadectwo szkoły średniej, uprawniające do podejmowania studiów 

pierwszego stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora 

oświaty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.   

Studia pierwszego stopnia trwają zwykle 4 lata (w niektórych przypadkach - 3 lata), natomiast studia 

na kierunkach inżynieryjnych i medycznych – 5-6 lat. Absolwenci otrzymują dyplom Bachelor 

ze wskazaniem dziedziny (np. Bachelor of Arts, Bachelor of Science). Dyplom nadający tytuł Bachelor  

z minimalną oceną „Very good” (GPA 3.0), uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego 

stopnia. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce saudyjski 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  
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Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika saudyjskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie  

z 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. 

Studia drugiego stopnia trwają 1-2 lata. Absolwenci otrzymują dyplom Master. Dyplom Master 

uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w Arabii Saudyjskiej.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce saudyjski 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora, 

uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie 

stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Określenie polskiego odpowiednika saudyjskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie  

z 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. 

Studia doktoranckie trwają min. 3 lata. Po ich ukończeniu i obranie pracy nadawany jest stopień 

Doctor.  Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu Master. 

Polski odpowiednik saudyjskiego stopnia naukowego może zostać ustalony w drodze nostryfikacji,  

w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.  

w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 

 

 

Bahrajn 
 

Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w Bahrajnie General Secondary 

School Certificate. Uczelnie mogą ustalać dodatkowe wymagania rekrutacyjne. 

Uzyskane w Bahrajnie świadectwo szkoły średniej uprawniające do podejmowania studiów pierwszego 

stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.    
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Studia pierwszego stopnia trwają zwykle 4 lata, natomiast studia na kierunkach inżynieryjnych – 5 lat. 

Absolwenci otrzymują dyplom Bachelor ze wskazaniem dziedziny (np. Bachelor of Arts, Bachelor 

of Science). Po ukończeniu studiów specjalistycznych nadawany jest tytuł Bachelor of Engineering, 

Bachelor of Laws, etc.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzyskany  

w Bahrajnie dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na 

studiach drugiego stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika dyplomu uzyskany w Bahrajnie jest możliwe w drodze nostryfikacji, 

zgodnie z 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.  

Studia drugiego stopnia trwają 1-2 lata. Absolwenci otrzymują dyplom Master. Dyplom Master 

uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w Bahrajnie.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dyplom 

ukończenia studiów uzyskany w Bahrajnie, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się  

o nadanie stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Określenie polskiego odpowiednika dyplomu uzyskanego w Bahrajnie jest możliwe w drodze 

nostryfikacji, zgodnie z 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.  

Studia doktoranckie trwają 3 – 5 lat. Po ich ukończeniu i obranie pracy nadawany jest stopień Doctor.  

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu Master. 

Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Bahrajnie może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 
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Egipt 
 

Szczegółowy opis systemu szkolnictwa wyższego Egiptu dostępny jest na stronie: 

https://nawa.gov.pl/images/users/642/Egipt.pdf  

 

Dokumentami uprawniającymi do ubiegania się o przyjęcie na studia w Egipcie są: 

− General Secondary Education Certificate z wynikiem co najmniej 70%; 

− Advanced Technical Diploma/Diploma of Advanced Technical Studies z wynikiem co najmniej 75%. 

Egipskie świadectwo, uprawniające do podejmowania studiów pierwszego stopnia lub studiów 

jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.     

Studia krótkie trwają 3 lata kończą się uzyskaniem Higher Diploma of Technology (zwanego również 

Diploma of Higher Studies in Technology albo Higher Technical Diploma), a jego absolwenci mogą 

później ubiegać się o zaliczenie okresu tego kształcenia na poczet studiów pierwszego stopnia 

i przyjęcie bezpośrednio na 3 rok nauki.  

Higher Diploma of Technology (HDT) nie ma swojego odpowiednika w polskim systemie edukacji. 

Po przyjęciu kandydata na studia wyższe pierwszego stopnia polska uczelnia może jednak zaliczyć 

na ich poczet całość/część kształcenia prowadzącego do uzyskania Higher Diploma of Technology, na 

zasadach określonych w regulaminie studiów. 

Studia pierwszego stopnia prowadzą do uzyskania tytułu Bachelor lub Licence ze wskazaniem 

dziedziny. Większość programów studiów pierwszego stopnia obejmuje 4 lata kształcenia, jednak 

kształcenie na niektórych kierunkach trwa dłużej, np.: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, 

inżynieria, sztuki piękne. 

Do ubiegania się o wstęp na studia drugiego stopnia w Egipcie uprawnione są osoby, które uzyskały 

tytuł Bachelor albo Licence i ocenę co najmniej „good”.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce egipski 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Polski odpowiednik egipskiego dyplomu uzyskanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia może 

zostać ustalony w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie 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. 

https://nawa.gov.pl/images/users/642/Egipt.pdf
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Studia pośrednie trwają rok i kończą się uzyskaniem Graduate Diploma (zwanego również Higher 

Diploma/Diploma of Higher Studies).  

Graduate Diploma nie ma swojego odpowiednika w polskim systemie edukacji. Polska uczelnia może 

zaliczyć na poczet studiów drugiego stopnia maksymalnie 1 rok kształcenia ukończonego z oceną very 

good albo excellent, na zasadach określonych w regulaminie studiów. 

Studia drugiego stopnia trwają zwykle 2 lata. Istnieją również programy trzyletnie. Do ubiegania się  

o wstęp na studia drugiego stopnia uprawnione są osoby, które uzyskały tytuł Bachelor albo Licence  

i ocenę co najmniej „good”. Studia drugiego stopnia wymagają przedłożenia i obrony pracy 

dyplomowej. Kończą się nadaniem tytułu Master ze wskazaniem dziedziny. 

Osoby, które uzyskały tytuł Master (przede wszystkim Master of Science) z oceną co najmniej „good”, 

są uprawnione do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce egipski 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora, 

uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie 

stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Określenie polskiego odpowiednika egipskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie  

z 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.  

Studia doktoranckie trwają 3 – 5 lat. Po ich ukończeniu i obranie pracy nadawany jest stopień Doctor. 

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu Master z oceną minimum „Good”. 

Polski odpowiednik egipskiego stopnia naukowego może zostać ustalony w drodze nostryfikacji,  

w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.  

w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 
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Irak 

 

 
 
Szczegółowy opis systemu szkolnictwa wyższego Iraku dostępny jest na stronie: 

https://nawa.gov.pl/images/users/642/Irak_1.pdf 

Dokumentami uprawniającymi do ubiegania się o przyjęcie na studia w Iraku są: 

- Secondary School Certificate (przed 2006 r. nazywanym Preparatory Baccalaureate), 

- Secondary School Certificate/Vocational Baccalaureate,  

- kurdyjski Baccalaureate Certificate, 

- Certificate wydany przez Vocational Secondary (Technical) Institute.  

W zależności od profilu ukończonego kształcenia, posiadacze ww. świadectw mogą podejmować 

naukę na określonym kierunku studiów wyższych.  

Uzyskane w Iraku świadectwo uprawniające do podejmowania studiów wyższych pierwszego stopnia 

lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.     

Studia krótkie mają charakter zawodowy, trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem Technical Diploma.  

Technical Diploma nie ma swojego odpowiednika w polskim systemie edukacji. Po przyjęciu kandydata 

na studia wyższe pierwszego stopnia polska uczelnia może jednak zaliczyć na ich poczet zajęcia 

zrealizowane w trakcie trwania ww. programów kształcenia na zasadach określonych w regulaminie 

studiów 

Studia pierwszego stopnia trwają zwykle 4 lata (w Kurdystanie mogą być 3-letnie), natomiast studia 

na kierunkach medycznych i architekturze - 5-6 lat. Absolwenci otrzymują dyplom Bachelor 

ze wskazaniem dziedziny (np. Bachelor of Arts, Bachelor of Science). Dyplom nadający tytuł Bachelor 

ze średnią ocen minimum 65% uprawnia w Iraku do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego 

stopnia. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce iracki 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika irackiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie  

z 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.  

https://nawa.gov.pl/images/users/642/Irak_1.pdf
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Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (w Kurdystanie 1 rok). Absolwenci otrzymują dyplom Master 

ze wskazaniem dziedziny (np. Master of Arts lub Master of Science). Dyplom Master uprawnia 

do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w Iraku.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce iracki 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora, 

uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie 

stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Określenie polskiego odpowiednika irackiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie  

z 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.  

Studia doktoranckie w Iraku trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem stopnia Doctor of Philosophy. 

Ich program obejmuje napisanie i obronę pracy doktorskiej opartej na badaniach. Jest to jedyny 

stopień naukowy nadawany w Iraku. 

Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Iraku może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 

 

 

Jemen  
 

Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcia na studia jest General Secondary Education 

Certificate. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie odpowiedniej średniej ocen. 

Uzyskane w Jemenie świadectwo szkoły średniej uprawniające do podejmowania studiów wyższych 

pierwszego stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora 

oświaty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Studia pierwszego stopnia trwają zwykle 4 lata, natomiast studia na kierunkach inżynieryjnych  

i medycznych – 5-6 lat. Absolwenci otrzymują dyplom Bachelor ze wskazaniem dziedziny (np. Bachelor 

of Arts, Bachelor of Science). Dyplom nadający tytuł Bachelor z oceną co najmniej „Good” uprawnia  

w Jemenie do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 



 

ENIC-NARIC Polska, 2022 r. 
 

 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jemeński 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika jemeńskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata. Absolwenci otrzymują dyplom Master. Dyplom Master z oceną 

minimum „Good” uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w Jemenie.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jemeński 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora, 

uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie 

stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Określenie polskiego odpowiednika jemeńskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia doktoranckie kończą się obroną pracy uzyskaniem stopnia Doctor. Warunkiem przyjęcia jest 

posiadanie dyplomu Master z oceną minimum „Good”. 

Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Jemenie może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 

 

 

Jordania  
 

Szczegółowy opis systemu szkolnictwa wyższego Jordanii dostępny jest na stronie: 

https://nawa.gov.pl/images/users/623/JORDANIA.pdf  

https://nawa.gov.pl/images/users/623/JORDANIA.pdf
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Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Jordanii mają osoby, które posiadają świadectwo 

General Secondary Education Certificate (Tawjihi) . Co roku jordańskie Ministerstwo Edukacji wyznacza 

minimalną średnią, jaką kandydat na studia musi osiągnąć na egzaminie Tawjihi, aby rozpocząć 

kształcenie na poszczególnych kierunkach studiów. 

Uzyskane w Jordanii świadectwo szkoły średniej, uprawniające do podejmowania studiów pierwszego 

stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Studia krótkie mają ściśle zawodowy charakter. Program tych studiów trwa od 2 do 3 lat i kończy się 

egzaminem (Al-Shamel). Po jego zdaniu absolwenci uzyskują dyplom Intermediate Diploma. 

Intermediate Diploma nie ma swojego odpowiednika w polskim systemie edukacji. Po przyjęciu 

kandydata na studia pierwszego stopnia polska uczelnia mogłaby zaliczyć okres odbytego kształcenia 

na poczet tych studiów, na zasadach określonych w regulaminie studiów. 

Studia pierwszego stopnia trwają zwykle 4 lata, natomiast studia na kierunkach medycznych  

i architekturze - 5-6 lat. Absolwenci otrzymują dyplom Bachelor ze wskazaniem dziedziny (np. Bachelor 

of Arts, Bachelor of Science). Dyplom nadający tytuł Bachelor uzyskany z oceną co najmniej „Good” 

uprawnia w Jordanii do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jordański 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika jordańskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia drugiego stopnia trwają od 1,5 roku do 2 lat. Absolwenci otrzymują dyplom Master 

ze wskazaniem dziedziny (np. Master of Arts lub Master of Science). Dyplom Master z oceną 

co najmniej „Very good” uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w Jordanii.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

jordański dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się 

o nadanie stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  
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Określenie polskiego odpowiednika jordańskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia doktoranckie trwają co najmniej 3 lata. Po pomyślnej obronie pracy doktorskiej nadawany jest 

stopień Doctor of Philosophy. Dyplomem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia 

doktoranckie w Jordanii jest dyplom Master z oceną co najmniej „very good”. 

Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Jordanii może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 

 

 

Katar  
 

Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcia na studia jest General Secondary Education 

Certificate i średnia ocen minimum 70%. 

Uzyskane w Katarze świadectwo szkoły średniej, uprawniające do podejmowania studiów pierwszego 

stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Studia pierwszego stopnia trwają zwykle 4 lata, natomiast studia na kierunkach medycznych – 5-6 lat. 

Absolwenci otrzymują dyplom Bachelor ze wskazaniem dziedziny (np. Bachelor of Arts, Bachelor of 

Science). Dyplom nadający tytuł Bachelor zwykle z minimalną średnią ocen (GPA) 2.80 uprawnia  

w Katarze do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce katarski 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika katarskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  
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Studia drugiego stopnia trwają minimum 2 lata. Absolwenci otrzymują dyplom Master. 

Dyplom Master uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w Katarze.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce katarski 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora, 

uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie 

stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Określenie polskiego odpowiednika katarskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia doktoranckie trwają z reguły 3 lata. Po ich ukończeniu i obronie pracy nadawany jest stopień 

Doctor. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu Master. 

Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Katarze może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 

 

 

Kuwejt 
 

Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcia na studia jest Secondary Education 

Certificate i średnia ocen minimum 65%.  

Uzyskane w Kuwejcie świadectwo szkoły średniej, uprawniające do podejmowania studiów pierwszego 

stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Studia pierwszego stopnia trwają w zależności od kierunku 4 - 5 lat, natomiast studia na kierunkach 

medycznych – 5-7 lat. Absolwenci otrzymują dyplom Bachelor ze wskazaniem dziedziny (np. Bachelor 

of Arts, Bachelor of Science). Dyplom nadający tytuł Bachelor z minimalną średnią ocen (GPA) 2.67 

uprawnia w Kuwejcie do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kuwejcki 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  
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Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika kuwejckiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia drugiego stopnia trwają minimum 2 lata. Absolwenci otrzymują dyplom Master. Dyplom 

Master uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w Kuwejcie.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kuwejcki 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora, 

uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie 

stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Określenie polskiego odpowiednika kuwejckiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia doktoranckie trwają z reguły 4 lata. Po ich ukończeniu i obronie pracy nadawany jest stopień 

Doctor. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu Master. 

Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Kuwejcie może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 

 

 

Liban 
 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Libanie mają osoby, które posiadają świadectwo 

Baccalaureat Libanais / General Secondary Certificate. 

Uzyskane w Libanie świadectwo szkoły średniej, uprawniające do podejmowania studiów wyższych 

pierwszego stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora 

oświaty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
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Studia pierwszego stopnia trwają 4-5 lat i kończą uzyskaniem dyplomu Licence. Dyplomy te uprawniają 

do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce libański 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika libańskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu Master. Dyplomy ukończenia 

studiów drugiego stopnia uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce libański 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora, 

uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie 

stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Określenie polskiego odpowiednika libańskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia doktoranckie trwają minimum 3 lata. Po ich ukończeniu i obronie pracy nadawany jest stopień 

Doctor.  Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu Master. 

Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Libanie może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 
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Libia 
 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Libii mają osoby, które posiadają świadectwo 

Secondary Education Certificate i uzyskały średnią ocen minimum 60%. 

Uzyskane w Libii świadectwo szkoły średniej uprawniające do podejmowania studiów pierwszego 

stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Studia pierwszego stopnia trwają 4 lata i kończą uzyskaniem dyplomu Bachelor. Studia medyczne  

i dentystyczne trwają 5 lat. Po ich ukończeniu studenci odbywają roczną rezydenturę. Po zakończeniu 

rezydentury otrzymują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce libijski 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika libijskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie  

z 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.  

Studia drugiego stopnia trwają 1-2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu Master. Dyplomy ukończenia 

studiów drugiego stopnia uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce libijski 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora, 

uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie 

stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Określenie polskiego odpowiednika libijskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia doktoranckie trwają 3-4 lata. Po ich ukończeniu i obronie pracy nadawany jest stopień Doctor. 

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu Master. 
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Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Libii może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 

 

 

 

Maroko 
 

Szczegółowy opis systemu szkolnictwa wyższego Maroka dostępny jest na stronie: 

https://nawa.gov.pl/images/users/623/Maroko_2.pdf  

 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Maroku dają świadectwa:  

- Attestation du Baccalauréat, 
- Baccalauréat d’Enseignement Technologique et Professionnel (BETP)  
W przypadku rekrutacji na niektóre kierunki studiów, takie jak np. medycyna, stomatologia, farmacja, 

inżynieria, uczelnie mogą stawiać dodatkowe wymagania. 

Uzyskane w Maroku świadectwo, uprawniające do podejmowania studiów pierwszego stopnia 

lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Studia krótkie trwają zazwyczaj 2 lata (120 ECTS). Kończą się uzyskaniem dyplomu Diplôme d’Études 

Universitaires Générales (DEUG) / Diplôme d’Études Universitaires Professionelles (DEUP) / Diplôme 

d’Études Universitaires de Technologie (DEUT) / - Brevet de Technicien Supérieur (BTS) / Diplôme de 

Technicien Spécialisé. 

Dyplom potwierdzający ukończenie w Maroku studiów krótkich nie ma swojego odpowiednika  

w polskim systemie edukacji. Po przyjęciu kandydata na studia wyższe pierwszego stopnia polska 

uczelnia może zaliczyć na ich poczet zajęcia zrealizowane w trakcie trwania ww. programów 

kształcenia. Zaliczenie zajęć następuje na zasadach określonych w regulaminie studiów. 

Studia pierwszego stopnia w Maroku trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu Licence 

(180 ECTS). Osoby, które wybrały studia o charakterze akademickim, uzyskują dyplom Licence d’Études 

Fondamentales, zaś uczestnicy programów o charakterze zawodowym otrzymują dyplom Licence 

Professionnelle.  

Dyplomy Licence d’Études Fondamentales i Licence Professionnelle uprawniają ich posiadaczy zarówno 

do wejścia na rynek pracy, jak i do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

https://nawa.gov.pl/images/users/623/Maroko_2.pdf
https://www.nuffic.nl/en/education-systems/morocco/assessment-systems#higher-education
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Zgodnie z art. 326 ust. 2 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzyskany w Maroku dyplom 

ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Polski odpowiednik marokańskiego dyplomu, uzyskanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, 

może zostać ustalony w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie 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. 

Studia drugiego stopnia o charakterze akademickim trwają zwykle 2 lata (120 ECTS) i skierowane są 

do osób planujących naukową ścieżkę kariery. Zawierają one komponent badawczy, a do ich 

ukończenia wymagana jest obrona pracy dyplomowej. Kończą się uzyskaniem tytułu Master. Programy 

o charakterze zawodowym również trwają 2 lata (120 ECTS), a ich głównym celem jest przekazanie 

zaawansowanej wiedzy zawodowej i przygotowanie absolwenta do wejścia na rynek pracy. Kończą się 

nadaniem tytułu Master Spécialisé.  

W Maroku prowadzone są również studia jednolite, które trwają w zależności od kierunku od 5 do 7 

lat, np. medycyna, biznes, architektura, farmacja, weterynaria, stomatologia, inżynieria.  

Dyplomy ukończenia studiów drugiego stopnia i studiów jednolitych uprawniają w Maroku 

do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzyskany, 

uprawniają. w Maroku dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie 

stopnia doktora, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia 

lub ubiegania się o nadanie stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Polski odpowiednik marokańskiego dyplomu, uzyskanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia 

lub studiów jednolitych, może zostać ustalony w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie 

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.  

Studia doktoranckie trwają co najmniej 3 lata (180 ECTS). W czasie studiów doktorant prowadzi pracę 

badawczą oraz przygotowuje rozprawę doktorską. Po obronie pracy doktorskiej nadawany jest stopień 

Doctorat. Posiadanie stopnia doktora jest wymagane od osób, pragnących zatrudnić się w charakterze 

nauczyciela akademickiego. 
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Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Maroku może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 

 

 

Mauretania 
 

Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia jest Baccalauréat. 

Uzyskane w Mauretanii świadectwo szkoły średniej, uprawniające do podejmowania studiów 

pierwszego stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora 

oświaty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata. Absolwenci otrzymują dyplom Licence, który uprawnia  

do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce mauretański dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia 

na studiach drugiego stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika mauretańskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, 

zgodnie z 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.  

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata. Absolwenci otrzymują dyplom Mastère, który uprawnia 

do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w Mauretanii. Studia jednolite na kierunkach 

medycznych i inżynieryjnych trwają 5-6 lat, a uzyskane dyplomy również uprawniają do ubiegania się 

o przyjęcie na studia doktoranckie 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

mauretański dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się 

o nadanie stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  
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Określenie polskiego odpowiednika mauretańskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, 

zgodnie z 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.  

Stopień naukowy. Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Mauretanii może zostać 

ustalony w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych 

za granicą. 

 

 

Oman  
 

Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia jest General Education Diploma  

i średnia ocen 65%. 

Uzyskane w Omanie świadectwo szkoły średniej, uprawniające do podejmowania studiów pierwszego 

stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Studia pierwszego stopnia trwają zwykle 4 lata, natomiast studia na kierunkach medycznych, 

inżynieryjnych i architekturze – 5-7 lat. Absolwenci otrzymują dyplom Bachelor ze wskazaniem 

dziedziny (np. Bachelor of Arts, Bachelor of Science). Dyplom nadający tytuł Bachelor uprawnia  

w Omanie do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce omański dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia 

na studiach drugiego stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika omańskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata. Absolwenci otrzymują dyplom Master. Dyplom Master 

ze średnią GPA minimum 3.0 uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w Omanie.  
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Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce omański 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora, 

uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie 

stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Określenie polskiego odpowiednika omańskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia doktoranckie trwają 2-4 lata. Po ich ukończeniu i obronie pracy nadawany jest stopień Doctor. 

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu Master ze średnią GPA minimum 3.0. 

Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Omanie może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 

 

 

Palestyna 
 

Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia jest General Secondary Education 

Certifikate ze średnią minimum 65%. Na niektóre kierunki wymagana średnia jest wyższa. 

Uzyskane w Palestynie świadectwo szkoły średniej, uprawniające do podejmowania studiów 

pierwszego stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora 

oświaty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Studia pierwszego stopnia trwają zwykle 4 lata, natomiast studia na kierunkach medycznych 

i inżynieryjnych i architekturze - 5-6 lat. Absolwenci otrzymują dyplom Bachelor ze wskazaniem 

dziedziny (np. Bachelor of Arts, Bachelor of Science). Dyplom nadający tytuł Bachelor uprawnia  

do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

palestyński dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia  

na studiach drugiego stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia.  
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Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika palestyńskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, 

zgodnie z 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.  

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata. Absolwenci otrzymują dyplom Master ze wskazaniem dziedziny 

(np. Master of Arts lub Master of Science). Dyplom Master z oceną co najmniej „Very good” uprawnia 

do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w Palestynie.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

palestyński dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się 

o nadanie stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Określenie polskiego odpowiednika palestyńskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, 

zgodnie z 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.  

Studia doktoranckie trwają zwykle 3 lata. Po ich ukończeniu i obronie pracy nadawany jest stopień 

Doctor. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu Master z oceną co najmniej „Very good”. 

Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Maroku może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 

 

 

Sudan  
 

Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w Sudanie jest Sudan School 

Certificate ze średnią minimum 50% z 7 przedmiotów. 

Uzyskane w Sudanie świadectwo szkoły średniej, uprawniające do podejmowania studiów pierwszego 

stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
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Studia pierwszego stopnia trwają 4 lata i kończą uzyskaniem dyplomu Bachelor (General) lub 5 lata 

i kończą uzyskaniem dyplomu Bachelor (Honours). Natomiast studia na kierunkach inżynierskich, 

medycznych, architekturze -6 lat. Dyplom nadający tytuł Bachelor (Honours)uprawnia w Sudanie 

do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

Posiadacze dyplomu Bachelor (General mogą ubiegać się o przyjęcie na roczne kształcenie, które 

kończy się uzyskaniem Postgraduate Diploma. Postgraduate Diploma uprawnia do ubieganie się 

na studia drugiego stopnia w Sudanie. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce sudański 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika sudańskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia drugiego stopnia trwają od 2 roku do 3 lat. Absolwenci otrzymują dyplom Master. Dyplom ten 

uprawnia do podjęcia studiów doktoranckich.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

sudańskim dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się 

o nadanie stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Określenie polskiego odpowiednika sudańskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 

z 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.  

Studia doktoranckie trwają zwykle 3 lata. Po ich ukończeniu i obronie pracy nadawany jest stopień 

Doctor. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu Master. 

Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Sudanie może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 
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Syria 
 

Szczegółowy opis systemu szkolnictwa wyższego Syrii dostępny jest na stronie: 

https://nawa.gov.pl/images/users/642/Syria.pdf  

  

Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Syrii jest General 

Secondary Education Certificate (tzw. Baccalaureate). W niektórych przypadkach przyjmowane są też 

osoby, które osiągnęły wysokie wyniki na Technical Secondary Education Certificate. 

Uzyskane w Syrii świadectwo szkoły średniej, uprawniające do podejmowania studiów pierwszego 

stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Studia krótkie mają w Syrii ściśle zawodowy charakter. Kształcenie trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem 

Technical Diploma Certificate / Certificate of Associate Degree.  

Technical Diploma Certificate i Certificate of Associate Degree nie mają swojego odpowiednika  

w polskim systemie edukacji. Po przyjęciu kandydata na studia pierwszego stopnia polska uczelnia 

może jednaj zaliczyć na ich poczet zajęcia zrealizowane w trakcie trwania ww. programów kształcenia. 

Studia pierwszego stopnia w Syrii najczęściej trwają 4 lata. Program kształcenia na niektórych 

kierunkach może być jednak dłuższy i wynosi odpowiednio 5 lat dla studiów na kierunku architektura, 

inżynieria, stomatologia, farmacja i weterynaria oraz 6 lat dla kierunku medycyna.  

Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu Al-Ijazach (Bachelor, Licence). Dyplomy 

ukończenia studiów pierwszego stopnia ze średnią ocen powyżej 65% dają ich posiadaczom prawo 

do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, syryjski 

dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Polski odpowiednik syryjskiego dyplomu uzyskanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia może 

zostać ustalony w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie 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. 

https://nawa.gov.pl/images/users/642/Syria.pdf
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Studia drugiego stopnia trwają z reguły 2 lata (jeśli rada danego wydziału wyrazi zgodę, istnieje 

możliwość ich wydłużenia o 1 rok) i prowadzą do uzyskania tytułu Master ze wskazaniem dziedziny. 

Do ich ukończenia niezbędne jest przedstawienie i publiczna obrona pracy dyplomowej. Dyplom 

Master uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

uzyskany w Syrii dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się 

o nadanie stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Polski odpowiednik syryjskiego dyplomu uzyskanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia może 

zostać ustalony w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie 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. 

Studia doktoranckie trwają z reguły 4 lata  i kończą się uzyskaniem stopnia Doctor of Philosophy/PhD. 

Ich program obejmuje zajęcia na uczelni, napisanie i obronę pracy doktorskiej oraz konieczność 

opublikowania przynajmniej 2 artykułów naukowych.  

Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w Syrii może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 

 

 

Tunezja 
 

Szczegółowy opis systemu szkolnictwa wyższego Tunezji dostępny jest na stronie: 

https://nawa.gov.pl/images/Uznawalnosc/Zagraniczne-systemy-edukacji/TUNEZJA.pdf  

  

Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w Tunezji jest Baccalauréat.  

Uzyskany w Tunezji dokument, uprawniający do podejmowania studiów pierwszego stopnia 

lub  studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Studia krótkie trwają 2-lata i kończą się uzyskaniem dyplomu Brevet de Technicien Professionnel (BTP), 

a następnie  dyplom Brevet de Technicien Supérieur (BTS).  

https://nawa.gov.pl/images/Uznawalnosc/Zagraniczne-systemy-edukacji/TUNEZJA.pdf
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Dyplom ukończenia studiów krótkich nie ma swojego odpowiednika w polskim systemie edukacji. 

Po  przyjęciu na studia wyższe pierwszego stopnia polska uczelnia może zaliczyć na ich poczet zajęcia 

zrealizowane w trakcie trwania ww. kształcenia, na zasadach określonych w regulaminie studiów. 

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (180 kredytów) i kończą uzyskaniem dyplomu Licence.  

Po ukończeniu kształcenia o charakterze akademickim wydawany jest dyplom Licence Fondamentale, 

zaś  w przypadku studiów o charakterze akademicko-zawodowym - dyplom Licence Professionnelle 

(Licence Appliquée). Dyplom Licence uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

tunezyjski dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia 

na  studiach drugiego stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 

stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Polski odpowiednik tunezyjskiego dyplomu, uzyskanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, 

może zostać ustalony w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie 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. 

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (120 kredytów) i kończą uzyskaniem dyplomu dyplom Mastère . 

Po ukończeniu kształcenia o charakterze akademickim wydawany jest dyplom Mastère Recherche, 

zaś w przypadku studiów o charakterze akademicko-zawodowym - dyplom Mastère Professionnel 

(Mastère Appliquée). Dyplom Mastère uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie. 

Kształcenia na niektórych kierunkach, np. medycyna, farmacja, weterynaria, architektura, inżynieria 

odbywa się na studiach jednolitych i trwa 5-6 lat. 

Dyplomy ukończenia studiów drugiego stopnia i studiów jednolitych uprawniają do kontynuacji 

kształcenia na studiach doktoranckich w Tunezji. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzyskany 

w Tunezji dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się 

o nadanie stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Polski odpowiednik tunezyjskiego dyplomu, uzyskanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub 

studiów jednolitych, może zostać ustalony w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie 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.  
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Studia doktoranckie trwają od 3 do 5 lat. Doktorant prowadzi pracę badawczą, publikuje artykuły oraz 

przygotowuje rozprawę doktorską. Po obronie nadawany jest stopień Doctorat. Warunkiem przyjęcia 

jest dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych. 

Polski odpowiednik tunezyjskiego stopnia naukowego może zostać ustalony w drodze nostryfikacji,  

w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.  

w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 

 

 

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) 
 

Po ukończeniu szkoły średniej wydawane jest General Secondary Education Certificate (Tawjihiyya or 

Thanawiyya Al-A’ama). Proces rekrutacji jest koordynowany przez National Admission and Placement 

Office (NAPO). Przyjęcie na studia w ZEA opiera się na wynikach testu Emirates Standardized Test 

(EmSAT). 

Uzyskane w ZEA dokumenty ukończenia szkoły średniej, uprawniające do podejmowania studiów 

pierwszego stopnia lub studiów jednolitych, podlega w Polsce uznaniu w drodze decyzji kuratora 

oświaty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Studia pierwszego stopnia trwają zwykle 4 lata (w niektórych przypadkach - 3 lata), natomiast studia 

na kierunkach inżynieryjnych i medycznych - 5-6 lat. Absolwenci otrzymują dyplom Bachelor 

ze wskazaniem dziedziny (np. Bachelor of Arts, Bachelor of Science). Dyplom nadający tytuł Bachelor 

uprawnia w ZEA do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzyskany 

w ZEA dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach 

drugiego stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 

Określenie polskiego odpowiednika uzyskanego w ZEA dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, 

zgodnie z 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.  
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Studia drugiego stopnia trwają 1-2 lata. Absolwenci otrzymują dyplom Master. Dyplom Master 

uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w ZEA.  

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzyskany 

w ZEA dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora, 

uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie 

stopnia doktora.  

Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.  

Określenie polskiego odpowiednika uzyskanego w ZEA dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, 

zgodnie z 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.  

Studia doktoranckie trwają zwykle 3 lata. Po ich ukończeniu i obronie pracy nadawany jest stopień 

Doctor. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu Master. 

Polski odpowiednik stopnia naukowego uzyskanego w ZEA może zostać ustalony w drodze 

nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą. 


