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System szkolnictwa wyższego Ukrainy

Niniejsze opracowanie zawiera następujące elementy:
1) diagram obrazujący system edukacji Ukrainy;
2) wykaz dokumentów dających na Ukrainie prawo do podjęcia studiów wyższych pierwszego
stopnia lub jednolitych studiów wyższych;
3) opis studiów krótkiego cyklu – wraz z nazwami uzyskiwanych dyplomów i postawami
prawnymi do ich uznania w Polsce;
4) opis studiów pierwszego stopnia – wraz z nazwami uzyskiwanych dyplomów i postawami
prawnymi do ich uznania w Polsce;
5) opis studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów wyższych – wraz z nazwami uzyskiwanych
dyplomów i postawami prawnymi do ich uznania w Polsce;
6) informacje dotyczące studiów trzeciego stopnia oraz niższego stopnia naukowego Kandydata
nauk – wraz z podstawą prawną do jego uznania w Polsce;
7) informacje dotyczące wyższego stopnia naukowego Doktora nauk – wraz z podstawą prawną
do jego uznania w Polsce;
8) informacje dotyczące tytułu naukowego Profesora i Docenta – wraz z postawami prawnymi do
ich uznania w Polsce;
9) listę uznanych uczelni funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego Ukrainy;
10) tabele ewaluacyjne – zawierające zestawienie ukraińskich dyplomów oraz uprawnień, jakie
dają one w Polsce;
11) wzory ukraińskich dyplomów.

Noty prawne
1. Opracowanie udostępnione jest na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 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.
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System edukacji Ukrainy do dnia 01.03.2018 r. – diagram

Żródło: http://norric.org/files/education-systems/Ukraine2009
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System edukacji Ukrainy od dnia 01.03.2018 r. – diagram
Higher education structure of Ukraine (by the state on 01.03.2018)

Constituent

Level

Degree,
qualification or
education level

Scope of the program
(ECTS1credits), period of Nationalqualificationframework6
study

Pre-school education

Complete general
secondary
education

0 level

Primary
education

-

4 years

1 level

Basic secondary
education

-

5 years

2 level

Profile secondary
education

-

3 years2

3 level

-

-

0-3 level

Out-of-school education

Specialized education
The first (initial)
level of
professional
(vocational)
education

Professional
(vocational)
education3

The second
(basic) level of
professional
(vocational)
education

2 level

Working
qualification;
Qualified worker;
Junior Specialist

Regulated by standards of
professional (vocational)
education

The third
(higher) level of
professional
(vocational)
education

4 level

Professional pre-higher education3

Higher education

3 level

5 level

Initial level (short
cycle) of higher
education

Junior Bachelor4

Educational and
professional program –
120-150 credits

6 level

The first
(Bachelor) level
of higher
education

Bachelor

Educational and
professional program –
180-240 credits

7 level

The second
(Master) level of
higher education

Master

Educational and
professional program –
90-120 credits

8 level
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Educational and scientific
program – 120 credits
(scientific component - not
less than 30%)
Master of Medical,
Pharmaceutical or
Veterinary field5

Educational program –
300-360 credits

Doctor of
Philosophy

Preparation in aspirantura
(adjuncture) – 4
years, educational
component of the
educational and scientific
program – 30-60 credits

Doctor of Arts

Preparation in creative
aspirantura – 3 years,
educational component of
the educational and
creative program – 30-60
credits

Doctor of Science

-

The third (
educational and
research
/educational and
creative) level of
higher education

Research level of
higher education
Adult education, including
postgraduate education

1

9 level

Partial
qualifications

10 level

-

– European Credit Transfer System

– In accordance with the Law of Ukraine “On Education” (items 3-4 item 3 section ХІІ) learning the pupils on
twelve-year full-time secondary education programs begins:
For primary education is from September 1, 2018;
For basic secondary education is from September 1, 2022;
For profile secondary education is from September 1, 2027.
2

By 2027 the introduction of educational programs of a three-year profile school is possible by the decision of the
Ministry of Education and Science of Ukraine
3–

Programs can be integrated with profile secondary education programs

4–

A Diploma on higher education of the educational qualification level of Junior Specialist (primary higher
education) equals to a Diploma on higher education of an educational and professional degree of Junior Bachelor's
degree. The last admission for obtaining higher education at the educational qualification level of Junior Specialist
is conducted in 2019
5–

Training for Master's degree in Medical, Pharmaceutical or Veterinary fields on the basis of complete general
secondary education or the educational qualification level of Junior Specialist is considered simultaneously as
obtaining the Bachelor's and Master's degrees (integrated programs)
6–

National qualification framework: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37
Reforming the education system

The educational system of Ukraine is under active reformation. In 2014 with the adoption of the Law of Ukraine "On
Higher Education" from 01.07.2014 № 1556-VII there have been changes in the structure of higher education. 8
of the junior specialist and specialist, as well as the scientific degree of the candidate of sciences.
In September, 2017 the Law of Ukraine "On Education" was adopted and it came into force on 09/28/2017. This
law, in particular, provides for changes in the system of complete secondary education and professional (vocational)
education. Also, laws on general secondary education and vocational education are expected to be changed.
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Correlation between the degrees in new structure and the previous ones
(according to the Law of Ukraine “On Higher Education” from 01.07.2014)

Junior Specialist Diploma

Junior Bachelor Diploma

Specialist Diploma

Master Diploma

Candidate of Science
Diploma

PhD Diploma

Żródło: http://enic.in.ua/index.php/en/educationl-system
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Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wyższych pierwszego stopnia
lub jednolitych studiów wyższych

Świadectwo o uzyskaniu wykształcenia średniego, świadectwa ukończenia średniej szkołyzawodowo-technicznej, świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej, wydane na Ukrainie do
dnia 20 czerwca 2006 r., są uznawane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na
podstawie umów dwustronnych, tj.:
 Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o tymczasowym
uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół
średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych a także dokumentów o nadawaniu stopni
i tytułów naukowych, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (nie publikowany);
 Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach
naukowych wydawanych w PRL i ZSRR, podpisanego w Warszawie w dniu 10 maja 1974 r.
(Dz. U. z 1975 r., Nr 4, poz. 14 i 15);
 Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół
średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni naukowych
i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 roku (Dz. U. z 1975 r. Nr 5,
poz. 28 i 29).
Świadectwo o pełnym średnim wykształceniu (атестат про повну загальну середню освiту),
wydane na Ukrainie po 20 czerwca 2006 r., uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego
stopnia i jednolite studia magisterskie w Polsce, zgodnie z art. 3 Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim
dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni podpisanej dn. 11 kwietnia 2005 r.
Zgodnie z art 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 1457)
świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane
przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach
przewidzianych w umowach międzynarodowych.

ZNO (ЗНО) – Niezależny Test Zewnętrzny
Na Ukrainie dokumentem wymaganym przy przyjmowaniu na studia absolwentów 11-letniej szkoły
średniej jest ww. świadectwo o pełnym średnim wykształceniu (aтестат про повну загальну
середню освiту).
Od większości absolwentów w procedurze rekrutacji wymaga się także przedłożenia wyników ZNO,
jednak możliwe jest przyjmowanie na studia bez zdania tego egzaminu.
Każdy uniwersytet może określać własny system punktacji oraz minimalny próg kwalifikacyjny, na który
składać się mogą: wyniki ZNO, oceny uzyskane na świadectwie szkoły średniej oraz wyniki innych
testów i osiągnięć aplikującego.
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Studia krótkiego cyklu

Dyplom młodszego specjalisty (Младший специалист) nie ma odpowiednika w polskim systemie
szkolnictwa wyższego. Dyplom taki poświadcza na Ukrainie ukończenie 3-4-letniego kształcenia na
podbudowie 9-letniej szkoły lub 2-3-letniej edukacji na bazie 11-letniej pełnej szkoły średniej.
Na Ukrainie średnie szkoły zawodowe (technika, ucziliszcza, koledże) zostały włączone do systemu
szkolnictwa wyższego i w związku z tym wydawane przez nie dyplomy młodszego specjalisty są tam
uważane za dokumenty poświadczające ukończenie edukacji na poziomie wyższym. Z tego też powodu
nie mogą być one traktowane w Polsce jako świadectwa szkolne uzyskane za granicą, o których mowa
w art. 93 ustawy o systemie oświaty. Z dostępnych nam informacji wynika, iż dają one możliwość
kontynuacji kształcenia na tym samym kierunku i uzyskania w skróconym trybie dyplomu ukończenia
studiów pierwszego stopnia (bakaławr).
Zważywszy na to, że umowy międzynarodowe o równoważności wykształcenia nie określają zasad
uznania dyplomów młodszego specjalisty, z formalnego punktu widzenia powinny one podlegać
procedurze nostryfikacji. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że w polskich szkołach wyższych nie
prowadzi się tego typu kształcenia, również w wyniku postępowania nostryfikacyjnego nie ma
możliwości stwierdzenia równoważności tych dyplomów z dyplomami wydawanymi przez polskie
uczelnie.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym
uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni (obowiązuje od
20 czerwca 2006 r.) także nie ma zastosowania w przypadku dyplomu młodszego specjalisty. Odnosi
się ona bowiem do ukraińskich świadectw o pełnym wykształceniu średnim (атестат про повну
загальну середню освiту), dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia (bakaławr, specialist, magistr)
oraz dyplomów o nadaniu stopnia naukowego (kandydat nauk).
Okres kształcenia potwierdzony dyplomem młodszego specjalisty może jednak zostać zaliczony przez
polską uczelnię na poczet studiów pierwszego stopnia, na zasadach określonych w regulaminie
studiów.
UWAGA: Zgodnie z nową ukraińską ustawą o wykształceniu, która weszła w życie z dniem 1 marca
2018 r., dyplom młodszego specjalisty zostanie zastąpiony dyplomem młodszego bakaławra. Oba
dokumenty potwierdzają ten sam poziom wykształcenia i nadają te same uprawnienia.
Ostatni nabór na kształcenie prowadzące do uzyskania dyplomu młodszego specjalisty nastąpi w 2019
roku.
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Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają na Ukrainie przeważnie 4 lata (kształcenie może jednak być dłuższe
– w zależności od kierunku studiów) i kończą się uzyskaniem dyplomu Bakaławra (Бакалавр). Dyplom
ten daje w tym kraju prawo do wstępu 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 na Ukrainie 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 osoby posiadającej dyplom Bakaławra możliwe jest wyłącznie po określeniu jego
polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.
Stwierdzenie równoważności dyplomu Bakaławra z jego polskim odpowiednikiem jest możliwe
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).
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Studia drugiego stopnia i jednolite studia wyższe

Studia drugiego stopnia trwają na Ukrainie od 1 do 1,5 roku, a studia jednolite – 5-6 lat. Kończą się one
uzyskaniem dyplomu Specjalisty (Специалист) lub Magistra (Магистр). Dyplom Magistra ma
w założeniu bardziej „naukowy” charakter, niż dyplom Specjalisty. Oba dyplomy dają jednak na
Ukrainie prawo do wstępu na studia doktoranckie (tzw. aspirantura) i uzyskania stopnia Kandydata
nauk (Кандидат наук).
Dyplom Specjalisty może być też podstawą do rozpoczęcia studiów drugiego stopnia na innym kierunku
i uzyskania dyplomu Specjalisty o dokształceniu się (про перепiдготовку).
Powyższe dyplomy, wydane na Ukrainie do dnia 20 czerwca 2006 r., są uznawane za równoważne z ich
polskimi odpowiednikami na podstawie umów międzynarodowych, tj.:
 Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o tymczasowym
uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół
średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych a także dokumentów o nadawaniu stopni
i tytułów naukowych, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (nie publikowany);
 Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach
naukowych wydawanych w PRL i ZSRR, podpisanego w Warszawie w dniu 10 maja 1974 r.
(Dz. U. z 1975 r., Nr 4, poz. 14 i 15);
 Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół
średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni naukowych
i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 roku (Dz. U. z 1975 r. Nr 5,
poz. 28 i 29).
Stwierdzenie równoważności dyplomów Specjalisty i Magistra z ich polskimi odpowiednikami,
wydanych po 20 czerwca 2006 r., jest możliwe 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).
UWAGA: Stwierdzenie równoważności dyplomów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty,
pielęgniarki, położnej, lekarza weterynarii i architekta – niezależnie od daty ich wydania – możliwe
jest jedynie po przeprowadzeniu nostryfikacji.
W stosunku do dyplomów wydanych po 25 września 2005 r., do celów dalszego kształcenia stosuje
się zapis art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
poz. 1668), który stanowi, że jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo
do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego
działa uczelnia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuacji kształcenia
na studiach drugiego stopnia lub do ubiegania się o nadanie stopnia doktora.
UWAGA: Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, możliwość przyjęcia na
studia podyplomowe w Polsce uzależniona jest od posiadania polskiego odpowiednika ukraińskiego
dyplomu określonego na podstawie umów międzynarodowych lub w drodze nostryfikacji.
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Studia trzeciego stopnia i niższy stopień naukowy Kandydat nauk

Studia trzeciego stopnia (tzw. aspirantura) trwają co najmniej 3 lata i kończą się na Ukrainie
uzyskaniem niższego stopnia naukowego Кandydata nauk (Кандидат наук), który daje prawo do
ubiegania się o wyższy stopień Doktora nauk (Доктор наук).
Stopień Kandydata nauk, wydany na Ukrainie do dnia 20 czerwca 2006 r., jest uznawany za
równoważny z polskim stopniem doktora na podstawie umów międzynarodowych, tj.:
 Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o tymczasowym
uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół
średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych a także dokumentów o nadawaniu stopni
i tytułów naukowych, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (nie publikowany);
 Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach
naukowych wydawanych w PRL i ZSRR, podpisanego w Warszawie w dniu 10 maja 1974 r.
(Dz. U. z 1975 r., Nr 4, poz. 14 i 15);
 Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół
średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni naukowych
i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 roku (Dz. U. z 1975 r. Nr 5,
poz. 28 i 29).
Stopień Kandydata nauk, wydany na Ukrainie po 20 czerwca 2006 r., może być uznany za równoważny
z jego polskim odpowiednikiem 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).
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Wyższy stopień naukowy Doktor nauk

Stopień Doktora nauk (Доктор наук), wydany na Ukrainie do dnia 20 czerwca 2006 r., jest uznawany
za równoważny z polskim stopniem doktora habilitowanego na podstawie umów dwustronnych, tj.:
 Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o tymczasowym
uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół
średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych a także dokumentów o nadawaniu stopni
i tytułów naukowych, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (nie publikowany);
 Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach
naukowych wydawanych w PRL i ZSRR, podpisanego w Warszawie w dniu 10 maja 1974 r.
(Dz. U. z 1975 r., Nr 4, poz. 14 i 15);
 Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół
średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni naukowych
i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 roku (Dz. U. z 1975 r. Nr 5,
poz. 28 i 29).
Stopień Doktora nauk, wydany na Ukrainie po 20 czerwca 2006 r., może być uznany za równoważny
z jego polskim odpowiednikiem 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).
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Tytuł naukowy Profesora i Docenta

Tytuł naukowy Profesora (Профессор), wydany na Ukrainie do dnia 20 czerwca 2006 r., jest uznawany
za równoważny z polskim tytułem naukowym profesora na podstawie umów międzynarodowych, tj.:
 Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o tymczasowym
uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół
średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych a także dokumentów o nadawaniu stopni
i tytułów naukowych, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (nie publikowany);
 Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach
naukowych wydawanych w PRL i ZSRR, podpisanego w Warszawie w dniu 10 maja 1974 r.
(Dz. U. z 1975 r., Nr 4, poz. 14 i 15);
 Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół
średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni naukowych
i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 roku (Dz. U. z 1975 r. Nr 5,
poz. 28 i 29).
Tytuł naukowy Profesora, wydany na Ukrainie po 20 czerwca 2006 r., nie może być uznany za
równoważny z polskim tytułem naukowym, gdyż ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) nie przewiduje (w przypadku braku umów międzynarodowych)
możliwości uznawania równoważności tytułu profesora nadanego za granicą z jego polskim
odpowiednikiem w drodze nostryfikacji.
Uzyskany na Ukrainie tytuł Docenta (Доцент) nie podlega w Polsce formalnemu uznaniu ani na
podstawie umów międzynarodowych, ani w drodze nostryfikacji, ze względu na brak jego
odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa wyższego.
UWAGA: Do września 2011 r. organem wydającym dyplomy o nadaniu stopni naukowych była na
Ukrainie Wyższa Komisja Atestacyjna, od września 2011 r. do sierpnia 2013 r. – Ministerstwo Oświaty
i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy, a od sierpnia 2013 r. – Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy.
Ministerstwo jest również organem nadającym na Ukrainie tytuły naukowe profesora i docenta.
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Skala ocen stosowana w szkolnictwie wyższym
вiдмiнно

bardzo dobry (5)

добре

dobry (4)

задовильно

dostateczny (3)

незадовильно

niedostateczny (2)

зараховано

zaliczone

Lista uczelni
Listy uznanych ukraińskich uczelni dostępne są na następujących stronach internetowych:
http://enic.in.ua/index.php/ua/uipukr
http://enic.in.ua/index.php/en/uipeng
http://www.osvita.org.ua/vnz/index.html
http://ru.osvita.ua/vnz/guide/
http://whed.net/home.php
Stopnie akredytacji ukraińskich uczelni:
I stopień – instytucja ma prawo do wydawania tylko dyplomu młodszego specjalisty;
II stopień – instytucja ma prawo do wydawania dyplomu młodszego specjalisty i bakaławra;
III stopień – instytucja ma prawo do wydawania dyplomu młodszego specjalisty, bakaławra,
specjalisty i magistra (w danych specjalnościach);
IV stopień – instytucja ma prawo do wydawania dyplomu młodszego specjalisty, bakaławra,
specjalisty, magistra i nadawania stopni i tytułów naukowych.
Od 2014 r. na Ukrainie akredytowane są programy

Elektroniczna baza absolwentów uczelni ukraińskich (oprócz obcokrajowców)
https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/

Rejestr wydanych pieczęci Apostille
http://enic.in.ua/index.php/en/apo_reg_en (j. angielski)
http://enic.in.ua/index.php/ua/aporegua (j. ukraiński)
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Tabela ewaluacyjna ukraińskich dyplomów uzyskanych do dnia 20.06.2006 r.

Nazwa dyplomu/kwalifikacji

Uznanie dyplomu w celu
kontynuacji kształcenia w Polsce

Uznanie w innych celach

Młodszy specjalista uzyskany po
ukończeniu 2-3-letnich studiów
(na bazie pełnego średniego
wykształcenia ) lub 3-4-letnich
studiów (na bazie 9-letniej szkoły)

Możliwość zaliczenia okresu
studiów na poczet studiów
pierwszego stopnia.

Brak odpowiednika w polskim
systemie edukacji

Bakaławr (uzyskany po
ukończeniu 4-letnich studiów)

Możliwość kontynuacji kształcenia
na studiach drugiego stopnia
UWAGA: Przyjęcie na studia
podyplomowe możliwe jest
wyłącznie po określeniu polskiego
odpowiednika w drodze
nostryfikacji.

Nostryfikacja

Możliwość kontynuacji kształcenia
Magistr lub Specjalist uzyskany
na studiach drugiego stopnia,
po ukończeniu 1-rocznych
studiach podyplomowych lub
studiów drugiego stopnia oraz
ubiegania się o nadanie stopnia
tzw. Specjalist o dokształceniu się
doktora

Może zostać uznany za
równoważny z odpowiednim
polskim dyplomem na
podstawie umów
międzynarodowych o
równoważności wykształcenia

Kandydat nauk (pierwszy stopień
naukowy)

Może zostać uznany za
równoważny z odpowiednim
polskim dyplomem na
podstawie umów
międzynarodowych o
równoważności wykształcenia

Uprawnia do otwarcia przewodu
habilitacyjnego

Doktor nauk (drugi stopień
naukowy)

Może zostać uznany za
równoważny z odpowiednim
polskim dyplomem na
podstawie umów
międzynarodowych o
równoważności wykształcenia

Profesor

Może zostać uznany za
równoważny z odpowiednim
polskim dyplomem na
podstawie umów
międzynarodowych o
równoważności wykształcenia
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Tabela ewaluacyjna ukraińskich dyplomów uzyskanych po 20.06.2006 r.

Nazwa dyplomu/kwalifikacji

Uznanie dyplomu w celu kontynuacji
kształcenia w Polsce

Uznanie w innych celach

Młodszy specjalista uzyskany
po ukończeniu 2-3-letnich
studiów (na bazie pełnego
średniego wykształcenia ) lub
3-4-letnich studiów (na bazie
9-letniej szkoły)

Możliwość zaliczenia okresu studiów na
poczet studiów pierwszego stopnia.

Brak odpowiednika w polskim
systemie edukacji

Możliwość kontynuacji kształcenia na
studiach drugiego stopnia.
Bakaławr (uzyskany po
ukończeniu 4-letnich studiów)

Magistr lub Specjalist uzyskany
po ukończeniu 1-rocznych
studiów drugiego stopnia i
studiów jednolitych oraz tzw.
Specjalist o dokształceniu się

Kandydat nauk (pierwszy
stopień naukowy)

UWAGA: Przyjęcie na studia
podyplomowe możliwe jest wyłącznie
po określeniu polskiego odpowiednika
w drodze nostryfikacji.
Możliwość kontynuacji kształcenia na
studiach drugiego stopnia, na studiach
doktoranckich lub w szkole doktorskiej
oraz do wszczęcia postępowania w
sprawie nadania stopnia doktora.

Nostryfikacja

Nostryfikacja

UWAGA: Przyjęcie na studia
podyplomowe możliwe jest wyłącznie
po określeniu polskiego odpowiednika
w drodze nostryfikacji.
Możliwość zwolnienia z nostryfikacji w
celu otwarcia przewodu habilitacyjnego.

Nostryfikacja

Doktor nauk (drugi stopień
naukowy)

Nostryfikacja

Profesor

Ustawa z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz.
1668) nie przewiduje
możliwości uznania
równoważności tytułu
profesora w drodze nostryfikacji

ENIC-NARIC Polska, 2019 r.

System szkolnictwa wyższego Ukrainy

Wzory świadectw szkolnych i dyplomów

Wzory dyplomów obowiązujące na Ukrainie do czerwca 2015 r. dostępne są na stronie internetowej:
http://enic.in.ua/index.php/en/educational-documents-samples/higher-education
Od czerwca 2015 r. każda uczelnia może wydawać dyplom według określonego przez siebie wzoru
(może to być także wzór, który obowiązywał do czerwca 2015). Przykłady dyplomów „uczelnianych”
przedstawione są na następnych stronach.
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Przykłady dyplomów

Dyplom Bakaławra
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Przykłady dyplomów
Dyplom Magistra
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