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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,
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Schemat systemu edukacji Białorusi

Źródło: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdfversions/Belarus.pdf
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Schemat systemu szkolnictwa wyższego Białorusi

Źródło: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/countryfiches_belarus_2017.pdf
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Dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia
pierwszego stopnia i studia jednolite
Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Białorusi jest
świadectwo o wykształceniu średnim ogólnym (Атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі). Prawo
wstępu na studia mają również osoby posiadające dyplom o wykształceniu zawodowo-technicznym
(Диплом о профессионально-техническом образовании) albo dyplom o wykształceniu średnim
specjalistycznym (Дыплом аб сярэдняй спецыяльнай адукацыі).
Od 2008 r. przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o wyniki organizowanych centralnie egzaminów.
Do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Białorusi uprawniają również uzyskane w starym
systemie świadectwa o uzyskaniu wykształcenia średniego, świadectwa ukończenia średniej szkołyzawodowo-technicznej oraz świadectwa ukończenia średniej szkoły zawodowej.
Świadectwa uprawniające do podejmowania studiów wyższych, uzyskane w Białorusi przed dniem
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).
Świadectwa uzyskane w Białorusi od dnia 29 września 2005 r., uprawniające do podejmowania
studiów wyższych, podlegają w Polsce uznaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie opracowanej przez Departament
Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, właściwego w kwestii uznawalności
świadectw: https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica.

Studia pierwszego stopnia
Od roku akademickiego 2007/2008 studia pierwszego stopnia w Białorusi trwają 4-5 lat i kończą się
uzyskaniem dyplomu o wykształceniu wyższym (Дыплом аб вышэйшай адукацыі), nazywanego
również „dyplomem Specjalisty”. Do ukończenia studiów niezbędne jest zdanie egzaminu
państwowego oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
UWAGA: Dyplom o wykształceniu wyższym (Дыплом аб вышэйшай адукацыі) może być również
uzyskiwany w wyniku ukończenia studiów na wyższym poziomie (jednolitych lub drugiego stopnia),
co zostało opisane w dalszej części tego opracowania.
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Do 2007 r. Białoruski Uniwersytet Państwowy oferował pilotażowe, 4-letnie programy studiów
pierwszego stopnia, które prowadziły do uzyskania dyplomu Bakaławra (Дыплом бакалўра). Obecnie
dyplom ten nie jest już wydawany.
UWAGA: Dyplomu Bakaławra nie należy mylić z dyplomem nadającym stopień Bakaławra, który
uzyskiwany jest w wyniku kształcenia podyplomowego opisanego w dalszej części tego opracowania.
Zarówno uzyskiwany obecnie po ukończeniu studiów pierwszego stopnia dyplom o wykształceniu
wyższym („dyplom Specjalisty”), jak i dyplom Bakaławra, dają w Białorusi prawo do wstępu na studia
drugiego stopnia.
Stwierdzenie równoważności białoruskiego dyplomu ukończenia 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).
Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
uzyskany w Białorusi 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 bez nostryfikacji.
UWAGA: Zgodnie z art. 160 ww. ustawy, na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte jedynie
te osoby, których dyplomy potwierdzają w Polsce posiadanie wykształcenia wyższego na podstawie
art. 326 ust. 1 lub których dyplomy zostały uznane w oparciu o przepisy o nostryfikacji.

Studia drugiego stopnia i studia jednolite
Studia drugiego stopnia trwają od 1 roku do 2 lat i prowadzą do uzyskania dyplomu Magistra
(Дыплом магістра). Do ich ukończenia niezbędne są przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
Posiadacze dyplomu Magistra są w Białorusi uprawnieni do ubiegania się o przyjęcie na studia
doktoranckie (aspirantura).
UWAGA: Dyplomu Magistra nie należy mylić z dyplomem nadającym stopień Magistra, który
uzyskiwany był w wyniku kształcenia podyplomowego prowadzonego przed rokiem akademickim
2007/2008 (kształcenie to zostało opisane w dalszej części tego opracowania).
Niektóre kierunki studiów (medycyna, farmacja, sztuka, architektura i inżynieria) prowadzone są
w Białorusi jako 5-6 letnie studia jednolite i kończą się uzyskaniem dyplomu o wykształceniu wyższym
(Дыплом аб вышэйшай адукацыі). Dyplom ten daje takie same uprawnienia akademickie,
co ww. dyplom Magistra.
Należy zaznaczyć, że dyplom o wykształceniu wyższym (Дыплом аб вышэйшай адукацыі) – zwany
również „dyplomem Specjalisty” – uzyskany w wyniku kształcenia rozpoczętego do roku
akademickiego 2007/2008, czyli przed reformą szkolnictwa wyższego oficjalnie wprowadzającą
w Białorusi system boloński, potwierdza w tym kraju ukończenie studiów jednolitych lub łączonych
programów studiów pierwszego i drugiego stopnia (Bakaławr i Specjalista), w których studenci często
kontynuowali kształcenie na studiach drugiego stopnia bez uzyskiwania dyplomu Bakaławra,
i jest dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie (aspirantura).
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Jeszcze wcześniej dyplom Specjalisty nosił po prostu nazwę „dyplom” (Дыплом), a dokument ten
nie zawierał jego żadnych dodatkowych określeń.
Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów jednolitych lub studiów drugiego stopnia, uzyskane
w Białorusi przed dniem 29 września 2005 r., są uznawane za równoważne z ich polskimi
odpowiednikami 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).
Stwierdzenie równoważności dyplomów potwierdzających ukończenie studiów jednolitych lub
studiów drugiego stopnia, wydanych na Białorusi od dnia 29 września 2005 r., z ich polskimi
odpowiednikami 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 Magistra oraz tzw. dyplomów Specjalisty wydanych od dnia 29 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, który stanowi, że jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie
studiów za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub 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, na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte jedynie
te osoby, których dyplomy potwierdzają w Polsce posiadanie wykształcenia wyższego na podstawie
art. 326 ust. 1 lub których dyplomy zostały uznane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami
w oparciu o umowy międzynarodowe lub przepisy o nostryfikacji.

Kształcenie podyplomowe i rozszerzone przygotowanie akademickie
Do roku akademickiego 2007/2008 w Białorusi oferowane były programy rozszerzonego
przygotowania akademickiego (niebędące programami studiów pierwszego ani drugiego stopnia),
które prowadziły do uzyskania stopnia Bakaławra lub stopnia Magistra.
Prawo do uzyskania stopnia Bakaławra mieli wyróżniający się studenci, którzy w trakcie trwania
studiów wyższych przeszli dodatkowy program kształcenia (300 godzin) i zdali stosowny egzamin przed
Państwową Komisją Egzaminacyjną. Dyplom nadający stopień Bakaławra wydawany był razem
z dyplomem ukończenia jednolitych studiów wyższych (tzw. dyplomem Specjalisty).
ENIC-NARIC Polska, 2020 r.
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Dyplom nadający stopień Magistra zaświadcza o otrzymaniu przez jego posiadacza rozszerzonego
przygotowania akademickiego i daje w Białorusi uprawnienia do pracy naukowo-pedagogicznej
w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz organach administracji państwowej, a także stanowi
przygotowanie do kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich (tzw. aspiranturze). Kształcenie
trwało 1-2 lata na bazie dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych (tzw. dyplomu Specjalisty).
Opisane wyżej 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.
W Białorusi oferowane są również programy studiów podyplomowych prowadzących do uzyskania
dodatkowych kwalifikacji oraz dyplomu o dokształceniu zawodowym na bazie wyższego
wykształcenia (Дыплом аб перападрыхтоўцы на ўзроўні вышэйшай адукацыі). Dokument ten
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.

Studia trzeciego stopnia i niższy stopień naukowy Kandydat nauk
Studia trzeciego stopnia (tzw. aspirantura) trwają 3 lata i obejmują wykłady, seminaria oraz niezależną
pracę badawczą. Aby zostać dopuszczonym do obrony pracy doktorskiej, niezbędne jest przedłożenie
opublikowanych artykułów oraz udział w konferencjach naukowych. Po pomyślnej obronienie pracy,
absolwentom nadawany jest niższy stopień naukowy Кandydat nauk (Кандыдат навук), który daje
prawo do ubiegania się o wyższy stopień naukowy Doktora nauk (Доктар навук).
UWAGA: Dyplomy o nadaniu stopnia Kandydata nauk wydawane są wyłącznie przez Wyższą Komisję
Atestacyjną Republiki Białoruś (w latach 90-tych organ ten nosił nazwę Państwowy Wyższy Komitet
Atestacyjny Republiki Białoruś).
Stopień Kandydata nauk nadany w Białorusi przed dniem 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 nadany w Białorusi od 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
Posiadacze stopnia naukowego Kandydata nauk mogą ubiegać się w Białorusi o uzyskanie wyższego
stopnia naukowego Doktora nauk (Доктар навук).
UWAGA: Dyplomy o nadaniu stopnia Doktora nauk wydawane są wyłącznie przez Wyższą Komisję
Atestacyjną Republiki Białoruś (w latach 90-tych organ ten nosił nazwę Państwowy Wyższy Komitet
Atestacyjny Republiki Białoruś).
Stopień Doktora nauk nadany w Białorusi przed dniem 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 nadany w Białorusi od dnia 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 oraz tytuł Docenta
Tytuł naukowy Profesora (Прафесар) uzyskany w Białorusi przed dniem 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 w Białorusi od dnia 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.

ENIC-NARIC Polska, 2020 r.
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Uzyskany w 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.

Skala ocen
Od 2003 r. w szkolnictwie wyższym stosowana jest skala ocen od 0 do 10 punktów, gdzie najniższą
oceną zaliczająca jest 4. Możliwa jest również ocena „zaliczono/nie zaliczono”.
Przed 2003 r. stosowana była 5-stopniowa skala ocen. Skalę tę przedstawia poniższa tabela.
Ocena w języku białoruskim / rosyjskim

Wyjaśnienie

Выдатна / отлично

bardzo dobry (5)

Добра / хорошо

dobry (4)

Эдавальнаюча / удовлетворительно

dostateczny (3)

Нездавальнаюча / неудовлетворительно

niedostateczny (2, 1)

Эалик / зачтено / зачет

zaliczone

Lista uczelni
Lista uznanych białoruskich uczelni dostępna jest na następujących stronach internetowych:
https://www.abiturient.by/universities
http://obrazovanie.by/vuz/minsk-vuz/

ENIC-NARIC Polska, 2020 r.
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Tabela ewaluacyjna białoruskich dyplomów wydanych przed dniem
29.09.2005 r.
Nazwa dyplomu/kwalifikacji

Uznanie dyplomu w celu
kontynuacji kształcenia w Polsce

Uznanie w innych celach

Możliwość kontynuacji kształcenia
na studiach drugiego stopnia.
dyplom Bakaławra
(Дыплом бакалўра)

dyplom o wykształceniu wyższym
(Дыплом аб вышэйшай адукацыі)

dyplom Magistra
(Дыплом магістра)

Кandydat nauk
(Кандыдат навук)

Doktor nauk
(Доктар навук)

Profesor (Прафесар)

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

Nostryfikacja

Możliwość kontynuacji kształcenia
na studiach drugiego stopnia,
studiach podyplomowych, a także
na studiach doktoranckich, w
szkole doktorskiej lub do wszczęcia
postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora.

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

Możliwość wszczęcia postępowania
habilitacyjnego.

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

–

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

–

Może zostać uznany za
równoważny z odpowiednim
polskim dyplomem na
podstawie umów
międzynarodowych o
równoważności wykształcenia.
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Tabela ewaluacyjna białoruskich dyplomów wydanych od dnia
29.09.2005 r.
Nazwa dyplomu/kwalifikacji
dyplom Bakaławra
(Дыплом бакалўра)
dyplom o wykształceniu wyższym
(Дыплом аб вышэйшай адукацыі)

Uznanie dyplomu w celu
kontynuacji kształcenia w Polsce

Możliwość kontynuacji kształcenia
na studiach drugiego stopnia.

UWAGA: Przyjęcie na studia
podyplomowe możliwe jest
uzyskany w wyniku kształcenia
rozpoczętego od roku akademickiego wyłącznie po określeniu polskiego
odpowiednika w drodze
2007/2008 (nie dotyczy kształcenia
na kierunkach: medycyna, farmacja, nostryfikacji.
sztuka, architektura i inżynieria)
dyplom Magistra
(Дыплом магістра)
dyplom o wykształceniu wyższym
(Дыплом аб вышэйшай адукацыі)
uzyskany w wyniku kształcenia
rozpoczętego przed rokiem
akademickim 2007/2008
albo
uzyskany w wyniku ukończenia
5-6 letnich studiów jednolitych na
kierunkach: medycyna, farmacja,
sztuka, architektura i inżynieria –
niezależnie od daty ich rozpoczęcia

Uznanie w innych celach

Możliwość kontynuacji kształcenia
na studiach drugiego stopnia, a także
na studiach doktoranckich, w szkole
doktorskiej lub 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.

Кandydat nauk
(Кандыдат навук)

Nostryfikacja

Nostryfikacja

Doktor nauk
(Доктар навук)

–

Nostryfikacja

–

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

Profesor (Прафесар)
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów
Dyplomy ukończenia studiów, dyplomy o nadaniu stopni naukowych Kandydata i Doktora nauk oraz
atestaty o nadaniu tytułu naukowego profesora są w Białorusi wydawane według wzoru państwowego.
Wzór ten jest inny dla Białorusinów i inny dla cudzoziemców. Standardowo wszystkie dokumenty
edukacyjne wydawane są w języku białoruskim i rosyjskim, choć możliwe jest również uzyskanie
dyplomów w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim.
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).

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – przykład 1

ENIC-NARIC Polska, 2020 r.
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Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – przykład 2
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Dyplom ukończenia studiów jednolitych (stary wzór) – przykład 1
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Dyplom ukończenia studiów jednolitych (stary wzór) – przykład 2
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Dyplom ukończenia studiów jednolitych (stary wzór) – przykład 3
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Dyplom ukończenia studiów jednolitych (nowy wzór)
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Dyplom ukończenia studiów jednolitych (wzór dla cudzoziemców)
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Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia
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Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (wzór dla cudzoziemców)
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Dyplom nadający stopień Bakaławra (rozszerzone przygotowanie akademickie)
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Dyplom nadający stopień Magistra (rozszerzone przygotowanie akademickie)
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Dyplom o dokształceniu zawodowym
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Dyplom nadający stopień naukowy Kandydata nauk
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Dyplom nadający stopień naukowy Doktora nauk
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Dyplom nadający tytuł naukowy Profesora
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