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2 System szkolnictwa wyższego Białorusi 

Niniejsze opracowanie zawiera następujące elementy: 

1) schemat obrazujący system edukacji Białorusi; 

2) wykaz dokumentów dających na Białorusi prawo do podjęcia studiów pierwszego stopnia  

i jednolitych studiów wyższych; 

3) opis studiów pierwszego stopnia – wraz z nazwami uzyskiwanych tytułów i wskazanie podstaw 

prawnych do ich uznania w Polsce; 

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

prawnych do ich uznania w Polsce; 

5) opis studiów jednolitych – 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 niższego 

stopnia naukowego oraz wskazanie podstawy prawnej do jego uznania w Polsce; 

7) informacje dotyczące wyższego stopnia naukowego oraz wskazanie podstawy prawnej do jego 

uznania w Polsce; 

8) informacje dotyczące tytułu Profesora i Docenta; 

9) listę uznanych uczelni funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego Białorusi; 

10) tabelę ewaluacyjną – zawierającą zestawienie białoruskich dyplomów oraz wskazanie 

uprawnień, jakie dają one w Polsce; 

11) przykłady białoruskich dyplomów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

ENIC-NARIC Polska, 2019 r. 

3 System szkolnictwa wyższego Białorusi 

System szkolnictwa wyższego Białorusi – diagram 

 

 

 

 

Źródło: Educational Services for Foreign Students, Higher Education in the Republic of Belarus, 2010  

za: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-

versions/Belarus.pdf 

  

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Belarus.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Belarus.pdf
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Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wyższych pierwszego stopnia 

oraz studiów jednolitych 

 

Świadectwo o uzyskaniu wykształcenia średniego, świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowo-
technicznej, świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej, wydane na Białorusi do dnia  
29 września 2005 r., są uznawane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie 
umów międzynarodowych, tj.: 

 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). 

 
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. 
 
Świadectwo o średnim wykształceniu ogólnym, dyplomy o wykształceniu zawodowo-technicznym  
i średnim specjalistycznym, wydane na Białorusi po 29 września 2005 r., uprawniają do ubiegania się  
o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Polsce, zgodnie z art. 2 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji 
w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki sporządzonej  
w Warszawie dn. 28 kwietnia 2005 r.  
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Studia pierwszego i drugiego stopnia (projekt pilotażowy 2001-2008) 

 

W 2001 r. białoruskie Ministerstwo Edukacji planowało wprowadzenie na Białorusi systemu 
bolońskiego i podziału studiów na 3-stopniowe (4+2+3). Do projektu pilotażowego wybrany został 
prestiżowy Białoruski Uniwersytet Państwowy, gdzie na niektórych kierunkach wprowadzono 4-letnie 
studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem dyplomu Bakaławra (ros.: Бакалавр, biał.: 
Бакалаур) i 2-letnie studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem dyplomu Magistra (ros.: 
Магистр, biał.: Магiстр). Projekt trwał od 2001 do 2008 r. i został zawieszony. 
 
Dyplom studiów pierwszego stopnia (Bakaławr) uprawnia na Białorusi 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 Białorusi dyplom potwierdzający ukończenie studiów pierwszego stopnia, 
dający w tym państwie prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia, uprawnia  
w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia. 
 
Stwierdzenie równoważności dyplomu studiów pierwszego stopnia 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). 
 
Dyplom studiów drugiego stopnia (Magistr), wydany na Białorusi do dnia 29 września 2005 r., jest 
uznawany za równoważny  z jego polskim odpowiednikiem na podstawie umów międzynarodowych: 

 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). 

 
Dyplom studiów drugiego stopnia (Magistr), wydany po 29 września 2005 r. uprawnia na Białorusi  
do wstępu na studia doktoranckie (tzw. aspirantura). 
 
Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskany na Białorusi dyplom 
ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia 
lub ubiegania się o nadanie stopnia doktora, uprawnia w Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuacji 
kształcenia na studiach drugiego stopnia lub do ubiegania się o nadanie stopnia doktora/kształcenie w 
szkole doktorskiej . 

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 białoruskiego 
dyplomu określonego na podstawie umów międzynarodowych lub w drodze nostryfikacji. 
 

Stwierdzenie równoważności dyplomu studiów drugiego stopnia (Magistr) 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 pierwszego i drugiego stopnia wprowadzone od roku akademickiego 

2007/2008 

 

W 2007 r. na Białorusi weszło w życie nowe prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym 
kształcenie w szkołach wyższych podzielone zostało na dwa cykle: trwający od 4 do 5 lat pierwszy cykl 
studiów kończący się uzyskaniem dyplomu o wykształceniu wyższym i trwający od 1 roku do 2 lat drugi 
cykl studiów, kończący się uzyskaniem dyplomu Magistra.  
 
Zgodnie z nowymi przepisami studenci, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2007/2008 
lub później, otrzymują dyplom o wykształceniu wyższym (zwany potocznie dyplomem Specjalisty) 
potwierdzający ukończenie studiów pierwszego stopnia. Daje on na Białorusi prawo do wstępu na 
studia drugiego stopnia i uzyskania dyplomu Magistra. 
 
W stosunku do dyplomów o wykształceniu wyższym potwierdzających ukończenie studiów pierwszego 
stopnia, do celów dalszego kształcenia zastosowanie ma art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  poz. 1668) stanowiący, że jeżeli dyplom potwierdzający 
ukończenie za granicą studiów pierwszego stopnia  daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach 
drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go 
wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 
stopnia. 
 
Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (Magistr) uprawnia na Białorusi do wstępu na studia 
doktoranckie (tzw. aspirantura). 
 
Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskany na Białorusi dyplom 
ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia 
lub ubiegania się o nadanie stopnia doktora, uprawnia w Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuacji 
kształcenia na studiach drugiego stopnia lub do ubiegania się o nadanie stopnia doktora/kształcenie  
w szkole doktorskiej . 
. 
 
UWAGA: Przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego 
odpowiednika w drodze nostryfikacji (określa to art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce). 
 
Stwierdzenie równoważności ww. dyplomów z ich polskimi odpowiednikami 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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Jednolite studia wyższe 

 

Dyplom uzyskany w wyniku kształcenia rozpoczętego przed rokiem akademickim 2007/2008, 
potwierdzający ukończenie jednolitych studiów wyższych (5-6 lat kształcenia), daje prawo wstępu na 
studia doktoranckie (tzw. aspirantura) bez konieczności uzyskiwania dyplomu Magistra. 
 
Dyplom ukończenia jednolitych studiów wyższych, wydany na Białorusi do dnia 29 września 2005 r., 
jest uznawany za równoważny z jego polskim odpowiednikiem na podstawie umów 
międzynarodowych, tj.: 

 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). 

 
Dyplom ukończenia jednolitych studiów wyższych wydany na Białorusi po 29 września 2005 r. 
uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie 
stopnia doktora/kształcenia w szkole doktorskiej na podstawie art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  poz. 1668). 

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 białoruskiego 
dyplomu określonego na podstawie umów międzynarodowych lub w drodze nostryfikacji. 
 
Stwierdzenie równoważności białoruskich dyplomów ukończenia jednolitych studiów wyższych z ich 
polskimi odpowiednikami, wydanych po 29 września 2005 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. 
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Stopień Bakaławra, stopień Magistra i dyplom o dokształceniu zawodowym 

 

Dyplom nadający na Białorusi stopień Bakaławra, wydany przed rokiem akademickim 2007/2008  
i nie będący dyplomem studiów pierwszego stopnia (uzyskiwany w ramach projektu pilotażowego 
2001-2008), zaświadcza o otrzymaniu przez jego posiadacza rozszerzonego przygotowania 
akademickiego.  
 
Prawo do uzyskania stopnia Bakaławra mieli na Białorusi wyróżniający się studenci, którzy w trakcie 
trwania studiów wyższych przeszli dodatkowy program kształcenia (300 godzin) i zdali stosowny 
egzamin przed  Państwową Komisją Egzaminacyjną. Dyplom wydawany jest razem z dyplomem 
ukończenia jednolitych studiów wyższych. 
 
Dyplom nadający na Białorusi stopień Magistra, wydany przed rokiem akademickim 2007/2008  
i nie będący dyplomem studiów drugiego stopnia (uzyskiwany w ramach projektu pilotażowego 
2001-2008), zaświadcza o otrzymaniu przez jego posiadacza rozszerzonego przygotowania 
akademickiego i daje uprawnienia do pracy naukowo-pedagogicznej w instytucjach szkolnictwa 
wyższego oraz organach administracji państwowej na Białorusi, a także stanowi przygotowanie do 
kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich (tzw. aspiranturze). Kształcenie trwało 1-2 lata na 
bazie dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych. 
 
UWAGA: Opisane w tym punkcie dyplomy nadające stopień Bakaławra i stopień Magistra nie mają 
swoich odpowiedników w polskim systemie edukacji – w związku z tym nie podlegają w Polsce 
procedurze uznania ani na podstawie umów międzynarodowych, ani w drodze nostryfikacji.  
 
Dyplom o dokształceniu zawodowym na bazie wyższego wykształcenia (диплом о переподготовке 
на уровне высшего образования), zaświadcza o ukończeniu studiów podyplomowych i uzyskaniu 
dodatkowych kwalifikacji. Dokument taki nie podlega w Polsce procedurze formalnego uznania ani na 
podstawie umów międzynarodowych, ani w drodze nostryfikacji – może być natomiast przedkładany 
pracodawcy jako potwierdzenie uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych. 
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Studia trzeciego stopnia i niższy stopień naukowy Kandydat nauk 

 

Studia trzeciego stopnia (tzw. aspirantura) kończą się na Białorusi uzyskaniem niższego stopnia 
naukowego Кandydata nauk (ros.: Кандидат науk, biał.: Кандыдат навук), który daje prawo do 
ubiegania się o wyższy stopień Doktora nauk (Доктор наук). 
 
Stopień Kandydata nauk wydany na Białorusi do dnia 29 września 2005 r. jest uznawany za 
równoważny z polskim  stopniem doktora na podstawie umów międzynarodowych, tj.: 

 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 Białorusi po 29 września 2005 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 (ros.: Доктор наук, biał.: Доктар навук) wydany na Białorusi do dnia  
29 września 2005 r. jest uznawany za równoważny z polskim stopniem doktora habilitowanego na 
podstawie umów międzynarodowych, tj.: 

 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 Białorusi po 29 września 2005 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). 
 

 

 

Tytuł naukowy Profesora i Docenta 

 

Tytuł naukowy Profesora (ros.: Профессор, biał.: Прафесар) uzyskany na Białorusi do dnia  
29 września 2005 r. jest uznawany za równoważny z polskim tytułem naukowym profesora na 
podstawie umów międzynarodowych, tj.: 

 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  uzyskany na Białorusi po 29 września 2005 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 Białorusi 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. 
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Skala ocen (w języku białoruskim i rosyjskim) stosowana w szkolnictwie 

wyższym przed 2002 r. : 

Выдатна / отлично                                               bardzo dobry (5) 

Добра / хорошо                                                       dobry (4)    

Эдавальнаюча / удовлетворительно              dostateczny (3) 

Нездавальнаюча / неудовлетворительно      niedostateczny (2) 

Эалик / зачтено /зачет                                         zaliczone 

 

 

10-stopniowa skala ocen stosowana od 2002 r. (może się nieznacznie różnić  

w zależności od uczelni) : 

10-9                                                                             bardzo dobry (5) 

8-6                                                                                dobry (4)    

5-4                                                                                dostateczny (3) 

3-1                                                                                niedostateczny (2) 

Эалик / зачтено /зачет                                            zaliczone 

 

 

Lista uczelni białoruskich 

 

Lista uznanych białoruskich uczelni dostępna jest na następujących stronach internetowych: 

http://whed.net/home.php  

https://www.abiturient.by/universities  

http://obrazovanie.by/vuz/minsk-vuz/   

http://whed.net/home.php
https://www.abiturient.by/universities
http://obrazovanie.by/vuz/minsk-vuz/
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 Tabela ewaluacyjna białoruskich dyplomów uzyskanych do dnia 29.09.2005 r. 

 

Nazwa dyplomu/kwalifikacji 
Uznanie dyplomu w celu kontynuacji 

kształcenia w Polsce  
Uznanie w innych celach 

Bakaławr  

(uzyskany po ukończeniu  

4-letnich studiów pierwszego 

stopnia w ramach projektu 

pilotażowego) 

Możliwość kontynuacji kształcenia na 

studiach drugiego stopnia  
Nostryfikacja 

Magistr  

(uzyskany po ukończeniu 

rocznych studiów drugiego 

stopnia w ramach projektu 

pilotażowego) 

Możliwość kontynuacji kształcenia na 

studiach drugiego stopnia, studiach 

podyplomowych lub ubiegania się  

o nadanie stopnia doktora/kształcenie 

w szkole doktorskiej 

Może zostać uznany za 

równoważny z 

odpowiednim polskim 

dyplomem na podstawie 

umów międzynarodowych 

o równoważności 

wykształcenia 
Dyplom ukończenia jednolitych 

studiów wyższych 

Kandydat nauk  

(pierwszy stopień naukowy) 

Uprawnia do otwarcia przewodu 

habilitacyjnego. 

Może zostać uznany za 

równoważny z 

odpowiednim polskim 

dyplomem na podstawie 

umów międzynarodowych 

o równoważności 

wykształcenia 

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 białoruskich dyplomów uzyskanych po 29.09.2005 r. 

 

Nazwa dyplomu/kwalifikacji 
Uznanie dyplomu w celu kontynuacji 

kształcenia w Polsce  
Uznanie w innych celach 

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 Dyplom o wykształceniu wyższym 

(uzyskany po ukończeniu studiów 

wyższych pierwszego stopnia 

przez osoby rozpoczynające 

studia od roku akad. 2007/2008) 

Dyplom o wykształceniu wyższym 

 (uzyskany po ukończeniu 

jednolitych studiów wyższych 

przez osoby rozpoczynające 

studia przed rokiem akad. 

2007/2008) 

Możliwość kontynuacji kształcenia na 

studiach drugiego stopnia lub 

ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora/kształcenie w szkole 

doktorskiej 

UWAGA: Przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie 

po określeniu polskiego odpowiednika 

w drodze nostryfikacji 

Nostryfikacja 

Magistr  

(uzyskany po ukończeniu 

rocznych studiów drugiego 

stopnia w ramach projektu 

pilotażowego) 

Możliwość kontynuacji kształcenia na 

studiach drugiego stopnia lub 

ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora/kształcenie w szkole 

doktorskiej 

UWAGA: Przyjęcie na studia 

podyplomowe możliwe jest wyłącznie 

po określeniu polskiego odpowiednika 

w drodze nostryfikacji 

Nostryfikacja 
Magistr  

(potwierdzający ukończenie 

studiów drugiego stopnia zgodnie  

z przepisami wprowadzonymi  

w roku akad. 2007/2008) 

Kandydat nauk  

(pierwszy stopień naukowy) 
 Nostryfikacja 
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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 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Wydawane na  Białorusi dyplomy ukończenia studiów wyższych, dyplomy o nadaniu stopni naukowych 
kandydata i doktora nauk oraz atestaty o nadaniu tytułu naukowego profesora są dokumentami  
o wzorze państwowym. Wzór ten jest inny dla Białorusinów i inny dla cudzoziemców.  
 
Dyplomy o nadaniu stopni naukowych i atestaty o nadaniu tytułu naukowego wydawane są wyłącznie 
przez Wyższą Komisję Atestacyjną Republiki Białoruś (w latach 90-tych organ ten nosił nazwę 
Państwowy Wyższy Komitet Atestacyjny Republiki Białoruś). 
 
 
 
Przykład dyplomu ukończenia studiów wyższych – stary wzór 
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Przykłady dyplomów 

 

Dyplom ukończenia studiów wyższych – nowy wzór 
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Przykłady dyplomów 

 

Dyplom ukończenia studiów wyższych – wzór dla cudzoziemców 
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Przykłady dyplomów 

 

Dyplom nadający stopień Bakaławra (zaświadczający o otrzymaniu rozszerzonego przygotowania 

akademickiego) 
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Przykłady dyplomów 

 

Dyplom nadający stopień Magistra (zaświadczający o otrzymaniu rozszerzonego przygotowania 

akademickiego)  
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Przykłady dyplomów 

 

Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia nadający stopień Magistra – wzór dla cudzoziemców  
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Przykłady dyplomów 

 

Dyplom o dokształceniu zawodowym 
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Przykłady dyplomów 

 

Dyplom nadający stopień naukowy kandydata nauk (awers i rewers) 
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Przykłady dyplomów 

 

Dyplom nadający stopień naukowy doktora nauk  
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Przykłady dyplomów 

 

Dyplom nadający tytuł naukowy profesora  

 

 

 


