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2 System szkolnictwa wyższego Pakistanu 

Niniejsze opracowanie zawiera następujące elementy: 

1) schemat obrazujący system edukacji Pakistanu; 

2) wykaz dokumentów dających w Pakistanie prawo do podjęcia studiów krótkiego cyklu lub 

studiów pierwszego stopnia; 

3) opis studiów krótkiego cyklu; 

4) opis studiów pierwszego stopnia i „studiów pomostowych” – wraz z nazwami uzyskiwanych 

tytułów i wskazanie podstaw prawnych do ich uznania w Polsce; 

5) opis studiów drugiego stopnia – wraz z nazwami uzyskiwanych tytułów i wskazanie podstaw 

prawnych do ich uznania w Polsce; 

6) informacje dotyczące studiów trzeciego stopnia oraz nadawanego po ich ukończeniu stopnia 

naukowego oraz wskazanie podstawy prawnej do jego uznania w Polsce; 

7) skalę ocen; 

8) listę uznanych uczelni funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego Pakistanu; 

9) tabelę ewaluacyjną – zawierającą zestawienie pakistańskich dyplomów oraz wskazanie 

uprawnień, jakie dają one w Polsce; 

10) wzory pakistańskich dyplomów i innych dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noty prawne 

1. Opracowanie udostępnione jest na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-

NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0 International).  

2. Informacje zawarte w opracowaniu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie 

stanowią źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym 

stanowiskiem właściwych organów lub władz. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
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Schemat system edukacji Pakistanu 

 

 

Źródło: http://www.hec.gov.pk/InsideHEC/Divisions/QALI/QADivision/Pages/PQR.aspx 

  

http://www.hec.gov.pk/InsideHEC/Divisions/QALI/QADivision/Pages/PQR.aspx
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Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wyższych krótkiego cyklu lub 

studiów pierwszego stopnia 

 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Pakistanie mają osoby, które posiadają 
świadectwa Higher Secondary School Certificate (HSSC).  
 
Powyższe świadectwa są wydawane przez Board of Intermediate [and Secondary] Education. 
 
Świadectwa uzyskane w Pakistanie mogą zostać uznane w Polsce na podstawie decyzji kuratora 
oświaty zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018  
poz. 1457).  
 

 

 

Studia krótkiego cyklu 

 

2-letnie studia Bachelor  istniały w „starym” systemie. Dyplom ukończenia tych studiów uprawnia  
w Pakistanie do podjęcia „studiów pomostowych” prowadzących do uzyskania tytułu Bachelor lub 
Master. 
 
Bachelor of Technology (pass) jest nadawany po ukończeniu 2-letnich studiów ukierunkowanych 
zawodowo, prowadzonych przez koledże afiliowane przy uniwersytetach. Dyplom ten uprawnia do 
podjęcia studiów Bachelor of Technology (honors). 
 
Informacja o czasie trwania studiów podana jest na dyplomie lub wynika z transkryptu. 
 
Powyższe dyplomy nie mają swoich odpowiedników w polskim systemie edukacji i z tego względu nie 
podlegają w naszym kraju formalnemu uznaniu. Po przyjęciu kandydata na studia pierwszego stopnia 
polska uczelnia mogłaby zaliczyć okres kształcenia odbytego w Pakistanie na poczet tych studiów.  
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Studia pierwszego stopnia i „studia pomostowe” 

 

Studia pierwszego stopnia w Pakistanie trwają obecnie od 4 do 5 lat (8-10 semestrów). Przedmiotami 
obowiązkowymi w każdym przypadku są Pakistan Studies oraz Islamic Studies (albo „etyka” – dla osób, 
które nie są muzułmanami). Program studiów obejmuje – w zależności od kierunku studiów – praktykę 
studencką i/lub pracę dyplomową. Absolwenci uzyskują dyplom Bachelor. 
 
Dyplom Bachelor uzyskiwany po ukończeniu min. 4-letnich studiów pierwszego stopnia uprawnia do 
podjęcia studiów drugiego stopnia w Pakistanie. 
 
Bachelor of Technology (honors) nadawany jest po ukończeniu 2-letnich studiów ukierunkowanych 
zawodowo, prowadzonych przez koledże afiliowane przy uniwersytetach. Warunkiem wstępu jest 
posiadanie dyplomu Bachelor of Technology (pass). Dyplom Bachelor of Technology (honors) daje  
w Pakistanie prawo do ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia. 
 
Bachelor of Technology (pass) nadawany jest po ukończeniu 2-letniego kształcenia. Warunkiem 
wstępu jest wcześniejsze uzyskanie dyplomu Diploma of Associate Engineer. Dyplom Bachelor of 
Technology (pass) nie daje w Pakistanie prawa do ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia. 
 
UWAGA: Dyplom Diploma of Associate Engineer potwierdza ukończenie 3-letniego kształcenia na 
poziomie szkoły średniej. Nie jest to dyplom ukończenia studiów w Pakistanie. 
 
Professional Bachelor nadawany jest po ukończeniu 5-letnich studiów na kierunku medycyna, 
architektura, rolnictwo oraz na kierunkach inżynierskich.  
 
Do dyplomów uzyskiwanych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w Pakistanie zalicza się także 
tzw. first professional doctorates, tzn. dyplomy Doctor of Pharmacy, Doctor of Veterinary Medicine, 
Doctor of Physioteraphy. 
 
„Studia pomostowe” trwają z reguły 2 lata i przeznaczone są dla osób, które ukończyły 2-letni program 
studiów Bachelor w „starym” systemie. Absolwenci tych studiów uzyskują tytuł Bachelor lub Master, a 
otrzymany dyplom uprawnia ich do ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia. 

Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
poz. 1668) uzyskany w Pakistanie 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.  
 
UWAGA: 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 pakistańskiego 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 (Dz. U. poz. 1881). 
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Studia drugiego stopnia 

 

Dyplomami uprawniającym obecnie do podjęcia studiów drugiego stopnia w Pakistanie są: 

 dyplom Bachelor, wydawany po ukończeniu 4-letnich (8 semestrów) studiów pierwszego stopnia; 

 dyplom ukończenia 2-letnich studiów Bachelor oraz min. 2-letnich „studiów pomostowych” 
zakończonych uzyskaniem dyplomu Bachelor albo Master (2+2); 

 dyplom Bachelor of Technology (honors). 
 
Studia drugiego stopnia - na podbudowie 4-letnich studiów pierwszego stopnia lub 2-letnich studiów 
Bachelor oraz 2 letnich studiów „pomostowych” -  trwają w Pakistanie 3-4 semestry (tryb stacjonarny). 
Ich program przewiduje przygotowanie i obronę pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów 
absolwenci otrzymują tytuł Master of Science.  
 
W przypadku studiów ukierunkowanych naukowo nadawany jest tytuł Master of Philosophy. 
Wymagania dotyczące przyjęcia na te studia oraz ich czas trwania są takie same jak w przypadku 
studiów zakończonych dyplomem Master of Science lub Master of Science (Honours). 
 
Studia drugiego stopnia w dziedzinie biznesu i zarządzania kończą się w Pakistanie uzyskaniem 
dyplomu Master of Business Administration. Program tych studiów obejmuje praktykę zawodową 
i/lub projekt badawczy. Długość kształcenia na studiach MBA różni się w zależności od ukończonego 
wcześniej kształcenia i wynosi: 

 1,5 roku – po ukończeniu 4-letnich studiów Bachelor in Business Administration; 

 3,5 roku – po ukończeniu 2-letnich studiów Bachelor in Arts, Science, Commerce;  

 2,5 roku – po ukończeniu 4-letnich studiów Bachelor w innej dziedzinie, niż biznes; 

 1,5 roku – po ukończeniu 2-letnich studiów Bachelor oraz 2 letnich studiów „pomostowych”. 
 
Dyplomy Master of Science oraz Master of Philosophy, uzyskane po ukończeniu 4-letnich studiów 
Bachelor lub  2-letnich studiów Bachelor oraz 2 letnich studiów „pomostowych”, jak również dyplom 
Master of Business Administration uzyskany po ukończeniu kształcenia trwającego łącznie ze studiami 
pierwszego stopnia min. 5,5 roku – uprawniają w Pakistanie do wstępu na studia doktoranckie.  
 
UWAGA: Dyplomy Master uzyskane po ukończeniu 2-letnich „studiów pomostowych”, nie są  
w Pakistanie traktowane jak dyplomy studiów drugiego stopnia i nie dają prawa do ubieganie 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 (Dz. U. 
poz. 1668) uzyskany w Pakistanie 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.  
 
UWAGA: 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 pakistańskiego 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 (Dz. U. poz. 1881). 
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Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 

 

Dyplomami uprawniającymi w Pakistanie do podjęcia studiów doktoranckich są dyplomy: 

 Master of Science; 

 Master of Philosophy; 

 Master of Business Administration uzyskany po ukończeniu kształcenia trwającego łącznie  
ze studiami pierwszego stopnia min. 5,5 roku. 

 
Program studiów doktoranckich w Pakistanie trwa od 3 do 5 lat. Po ich ukończeniu i obronie pracy 
doktorskiej nadawany jest stopień naukowy Doctor of Philosophy. 
 
Polski odpowiednik pakistańskiego 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 (Dz.U. poz. 
1877). 

 

 

Skala ocen 

 

Obecnie w Pakistanie nie ma jednolitej skali ocen stosowanych w szkolnictwie wyższym. Stosowane są 

zarówno skale ocen numeryczne, literowe jak i procentowe. Najwyższą oceną jest „A” (4.0). Najniższą 

oceną zdającą jest „D” (1.0). W przypadku ocen procentowych najniższa ocena zdająca wynosi zwykle 

50% lub 60%.  

Poniżej przedstawione są przykładowe skale ocen. Skala ocen stosowana przez daną uczelnię zwykle 

jest wyjaśniona na ostatniej stronie transkryptu.  

 

A 90% - 100% 4.0 

BA lub B+ 85% - 89% 3.5 

B 80% - 84% 3.0 

CB lub C+ 75% - 79% 2.5 

C 70% - 74% 2.0 

DC lub D+ 65% - 69% 1.5 

D 60% - 64% 1.0 

E lub F < 60% 0.0 
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A 90% i powyżej 4.0 

A- 85% - 89% 3.7 

B+ 80% - 84% 3.3 

B 75% - 79% 3.0 

B- 70% - 74% 2.7 

C+ 65% - 69% 2.3 

C 60% - 64% 2.0 

C- 55% - 59% 1.7 

D 50% - 54% 1.3 

E lub F < 60% 0.0 

 

Na starszych dokumentach znajduje się poniższa skala ocen. 

distinction 75% lub powyżej 

I 60% - 74% 

II 45% - 59% 

III 33% - 44% 

fail Poniżej 33% 

 

Skala ocen stosowana w szkole średniej i na świadectwach.  

A1 80% i więcej 

A 70% - 79,9% 

B 60% - 69,9% 

C 50% - 59,9% 

D 40% - 49,9% 

E 30% - 39,9% 
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distinction 75% lub powyżej 

I 60% lub powyżej 

II 45% - 59,9 

III 33% - 44,9% 

fail Poniżej 33% 

 

 

Lista uczelni 

 

Lista uznanych uczelni działających w systemie szkolnictwa wyższego Pakistanu dostępna jest na 

stronie internetowej Higher Education Commission:  

Uczelnie uznane: http://www.hec.gov.pk/english/universities/pages/recognised.aspx  

Uczelnie nieuznane: http://www.hec.gov.pk/english/universities/Pages/Illegal-DAIs.aspx  

  

http://www.hec.gov.pk/english/universities/pages/recognised.aspx
http://www.hec.gov.pk/english/universities/Pages/Illegal-DAIs.aspx
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Tabela ewaluacyjna pakistańskich dyplomów z zakresu szkolnictwa wyższego 

 

Nazwa dyplomu/kwalifikacji 
Uznanie dyplomu w celu kontynuacji 
kształcenia w Polsce  

Uznanie w innych celach 

Bachelor of Arts, Bachelor of 
Commerce  uzyskany po 
ukończeniu 2-letnich studiów 

Możliwość zaliczenia okresu studiów 
na poczet studiów pierwszego stopnia. 

Brak odpowiednika w 
polskim systemie edukacji. 

Bachelor of Technology (pass) 

Bachelor uzyskany po ukończeniu 
3-letnich studiów pierwszego 
stopnia 

Możliwość zaliczenia okresu studiów 
na poczet studiów pierwszego stopnia. 

Nostryfikacja  

Bachelor uzyskany po ukończeniu 
4-letnich studiów pierwszego 
stopnia 

Możliwość kontynuacji kształcenia na 
studiach drugiego stopnia  

 

UWAGA: Przyjęcie na studia 
podyplomowe możliwe jest wyłącznie 
po określeniu polskiego odpowiednika 
w drodze nostryfikacji  

Nostryfikacja 

Bachelor of Technology (Honors) 

Professional Bachelor 

Doctor of Pharmacy 

Doctor of Veterinary Medicine 

Master of Arts uzyskany po 
ukończeniu „studiów 
pomostowych” 

Master of Science Możliwość kontynuacji kształcenia na 
studiach doktoranckich lub w szkole 
doktorskiej oraz do wszczęcia 
postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora. 

 

UWAGA: Przyjęcie na studia 
podyplomowe możliwe jest wyłącznie 
po określeniu polskiego odpowiednika 
w drodze nostryfikacji. 

Nostryfikacja 

Master of Business 
Administration (uzyskany po min. 
5,5 roku kształcenia) 

Master of Philosophy 

Doctor of Philosophy (PhD) Nostryfikacja Nostryfikacja 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

W Pakistanie nie ma określonych w przepisach wzorów dyplomów. Każda uczelnia wydaje dyplomy  

o własnym wzorze. Dyplomy są wydawane w języku angielskim. Niektóre uczelnie wydają dyplomy 

sporządzone w dwóch językach – angielskim i urdu. Na dyplomie znajduje się numer dyplomu  

i numer studenta. Te same numery widnieją na wydawanym wraz z dyplomem transkryptem. 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Diploma of Associate Engineer  (wykształcenie średnie) 

 



 

ENIC-NARIC Polska, 2019 r. 

13 System szkolnictwa wyższego Pakistanu 

 

 Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

Dodatek do Diploma of Associate Engineer (wykształcenie średnie) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

Dyplom  Bachelor of Commerce, 2-letni program (studia krótkiego cyklu)  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor of Technology pass, 2-letni program (studia krótkiego cyklu)  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor of Commerce, 2-letni program (studia krótkiego cyklu)  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu ukończenia studiów krótkich (część I) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu ukończenia studiów krótkich (część II) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom ukończenia „studiów pomostowych” – Master of Computer Science  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu ukończenia „studiów pomostowych”  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor, 4-letni (studia pierwszego stopnia) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

Dyplom Bachelor, 4-letni (studia pierwszego stopnia) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 Transkrypt do dyplomu Bachelor, 4-letni [studia pierwszego stopnia] (strona 1 z 2) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 Transkrypt do dyplomu Bachelor, 4-letni [studia pierwszego stopnia] (strona 2 z 2) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor of Technology, Honors (studia pierwszego stopnia) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Master of Science (studia drugiego stopnia)  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrytpt do dyplomu Master of Science (strona 1 z 2) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrytpt do dyplomu Master of Science (strona 2 z 2) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Master of Science (studia drugiego stopnia)  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu Master of Science  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Master of Philosophy  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu Master of Philosophy  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Master of Philosophy  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu Master of Philosophy  

 


