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Schemat systemu szkolnictwa wyższego Litwy 
 

 

Źródło: http://www.skvc.lt/default/en/education-in-lithuania/higher 
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Dokumenty uprawiające do podjęcia studiów pierwszego stopnia  

i studiów jednolitych 
 

Uzyskane na Litwie świadectwa uprawniające do podejmowania studiów wyższych, podlegają w Polsce 

uznaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019 poz. 

1481).  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 

Świadectwa o uzyskaniu wykształcenia średniego, świadectwa ukończenia średniej szkoły 

zawodowo-technicznej i świadectwa ukończenia średniej szkoły zawodowej, wydane na Litwie  

do dnia 23 czerwca 1995 r., są uznawane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości  

na podstawie umowy międzynarodowej, tj.: 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 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 5, poz. 28 i 29). 

Dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i studia jednolite, 

wydane na Litwie po 23 czerwca 1995 r., uznawane są na podstawie Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów 

uprawniających do podejmowania studiów wyższych oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów 

zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki podpisaną w Wilnie dnia 9 marca 2005 r. 

(M.P. Nr 71, poz. 979). 

 

Szkolnictwo wyższe – informacje ogólne 
 

System boloński został na Litwie wprowadzony w 2000 r. Wcześniej, tj. od połowy lat 40-tych do  

1991 r., czyli przed odzyskaniem przez Litwę niepodległości, na jej terytorium kształcenie prowadzone 

było w ramach radzieckiego systemu szkolnictwa wyższego. System ten nie przewidywał podziału  

na studia pierwszego i drugiego stopnia, a kształcenie odbywało się w formie studiów jednolitych 

trwających (w zależności od kierunku) od 4 do 6 lat. Uzyskiwane w wyniku ich ukończenia dyplomy są 

zgodnie z litewskim prawem uznawane za równoważne z dyplomami ukończenia studiów drugiego 

stopnia lub dyplomami ukończenia studiów jednolitych. 

Przed 2000 r. nie istniał na Litwie w pełni wykształcony i ujednolicony system punktów kredytowych. 

Dopiero ustanowione w tamtym roku przepisy wprowadziły system kredytów, w którym 1 punkt 

kredytowy odpowiadał 40 godzinom (lub 1 tygodniowi) zajęć, a 1 rok studiów w systemie stacjonarnym 

odpowiadał 40 punktom kredytowym. Oznacza to, że 1 punkt w starym systemie odpowiadał mniej 

więcej 1,5 ECTS. We wrześniu 2011 r. przyjęty został nowy system, w którym 1 punkt kredytowy 

odpowiada już 1 ECTS. 

Od 2006 r. wszystkim absolwentom studiów wyższych (z wyłączeniem studiów doktoranckich) 

wydawany jest suplement do dyplomu. 

W 2010 r. ustanowiona została 8-stopniowa litewska rama kwalifikacji (LTQF). 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica
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Rodzaje szkół wyższych 
 

Na Litwie istnieją dwa rodzaje szkół wyższych: 

− uczelnie typu uniwersyteckiego – uniwersytety (universitetas), akademie (akademija) lub seminaria 

(seminarija); 

− uczelnie typu nieuniwersyteckiego – koledże (kolegija) lub tzw. aukštoji mokykla, czyli pozostałe 

instytucje szkolnictwa wyższego. 

Uczelnie typu uniwersyteckiego oferują studia na wszystkich poziomach, natomiast uczelnie typu 

nieuniwersyteckiego jedynie zawodowe studia pierwszego stopnia. 

Do roku 2000 litewski system szkolnictwa wyższego był jednolity. Przedstawiony powyżej podział  

na sektor uniwersytecki i nieuniwersytecki dokonał się w wyniku reform, które rozpoczęły się właśnie 

w 2000 r. Uczelnie typu nieuniwersyteckiego rozwinęły się na bazie aukštesnioji mokykla – szkół 

oferujących zaawansowane kształcenie zawodowe (aukštesnysis mokslas). Kształcenie to było 

prowadzone na poziomie ponadśrednim, jednak nie miało charakteru akademickiego. Aukštesnioji 

mokykla, które spełniły wymagania niezbędne do tego, aby stać się szkołami wyższymi, zostały 

przekształcone w koledże lub wydziały koledży. 

Po reformie koledże przez jakiś czas prowadziły jeszcze zaawansowane kształcenie zawodowe, tak aby 

mogły je ukończyć wszystkie osoby, które zostały na nie przyjęte przed wprowadzeniem reformy. 

Ostatni absolwenci otrzymali dyplomy w roku akademickim 2006/2007. 

 

Studia pierwszego stopnia 
 

Studia pierwszego stopnia na Litwie mogą mieć charakter zawodowy lub ogólnoakademicki. 

Zawodowe studia pierwszego stopnia trwają 3-4 lata (co odpowiada 180-210 ECTS) i kończą się 

uzyskaniem Profesinio bakalauro diplomas oraz tytułu Profesinis Bakalauras. Przed rokiem 2007 

koledże nie posiadały jednak prawa do wydawania Profesinio bakalauro diplomas i wydawały swoim 

absolwentom Aukštojo mokslo diplomas, który nadawał jednocześnie określoną kwalifikację  

(np. menadżera lub fizjoterapeuty). Obecnie oba te dyplomy uznawane są za równoważne.  

Ogólnoakademickie studia pierwszego stopnia wymagają zrealizowania 210-240 ECTS i prowadzą  

do uzyskania Bakalauro diplomas oraz tytułu Bakalauras. Ponieważ przed rokiem 2009 tytuł Bacaluras 

nie był nadawany, absolwenci tego rodzaju studiów otrzymywali Aukštojo mokslo diplomas, który 

nadawał jednocześnie określoną kwalifikację (np. nauczyciela). 

Wszystkie wyżej wymienione dyplomy dają na Litwie prawo do wstępu na studia drugiego stopnia. 

W stosunku do dyplomów ukończenia na Litwie studiów pierwszego stopnia, wydanych przed 1 maja 

2004 r., do celów dalszego kształcenia stosuje się 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 w państwie, w którego 

systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej 

Polskiej do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia. 
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W stosunku do dyplomów ukończenia na Litwie studiów pierwszego stopnia, wydanych od dnia 1 maja 

2004 r. (dzień wstąpienia Litwy do Unii Europejskiej), zastosowanie mają przepisy: 

− art. 326 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym litewski dyplom, 

potwierdzający ukończenie trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających  

co najmniej trzy lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia 

na poziomie studiów pierwszego stopnia; 

− art. 326 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym uzyskany na Litwie 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, 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. 

Stwierdzenie równoważności Profesinio bakalauro diplomas, Bakalauro diplomas oraz Aukštojo 

mokslo diplomas z ich polskimi odpowiednikami jest możliwe w drodze nostryfikacji na podstawie 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia 

studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881). 

 

Studia specjalistyczne 
 

Do 2009 r. w ramach systemu szkolnictwa wyższego na Litwie oferowane były programy studiów 

specjalistycznych (specialiosios profesinės studjios). Programy te obejmowały 40-80 punktów 

kredytowych i były kierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcieli poszerzyć 

swoją specjalistyczną wiedzę zawodową. Po ich ukończeniu wydawany był Aukštojo mokslo diplomas. 

Dyplom ten nie dawał uprawnień do kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich, a obecnie 

okres kształcenia prowadzący do jego uzyskania może zostać zaliczony przez litewskie uczelnie  

na poczet studiów drugiego stopnia. 

Dyplom ukończenia studiów specjalistycznych nie ma swojego odpowiednika w polskim systemie 

edukacji i z tego względu nie podlega w naszym kraju formalnemu uznaniu. Po przyjęciu kandydata na 

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

w trakcie trwania ww. programu kształcenia. Zaliczenie zajęć następuje na zasadach określonych  

w regulaminie studiów. 

 

Studia drugiego stopnia i studia jednolite 
 

Studia drugiego stopnia trwają na Litwie od 1,5 roku do 2 lat (co odpowiada 90-120 ECTS) i kończą się 

uzyskaniem Magistro diplomas nadającego tytuł Magistras.  

Studia jednolite (vientisosios) trwają w trybie dziennym 5-6 lat (co odpowiada 300-360 ECTS) i również 

kończą się uzyskaniem Magistro diplomas nadającego tytuł Magistras. Studia te tradycyjnie 

prowadzone są na kierunkach takich, jak medycyna, farmacja, weterynaria, prawo, religioznawstwo. 
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Przed reformą szkolnictwa wyższego po ukończeniu studiów jednolitych – niezależnie od kierunku – 

absolwenci otrzymywali Aukštojo mokslo diplomas (na dyplomie mogło się pojawić jedynie słowo 

Diplomas), który nadawał jednocześnie określoną kwalifikację (np. prawnika, lekarza, farmaceuty, 

chirurga-weterynarza).  

Wszystkie wyżej wymienione dyplomy dają na Litwie prawo do wstępu na studia doktoranckie  

i uzyskania stopnia Daktaras. 

Stwierdzenie równoważności litewskiego dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplomu 

ukończenia studiów jednolitych wydanego do dnia 23 czerwca 1995 r. z jego polskim odpowiednikiem 

jest możliwe na podstawie umowy międzynarodowej, tj. 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 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 5, poz. 28 i 29). 

W stosunku do litewskich dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplomów ukończenia 

studiów jednolitych, wydanych od dnia 23 czerwca 1995 r. do dnia 1 maja 2004 r., do celów dalszego 

kształcenia zastosowanie ma 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 

ubiegania się o nadanie stopnia doktora. 

W stosunku do litewskich dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplomów ukończenia 

studiów jednolitych, wydanych od dnia 1 maja 2004 r. (dzień wstąpienia Litwy do Unii Europejskiej) 

stosuje się przepisy: 

− art. 326 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym litewski dyplom, 

potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia lub co najmniej czteroletnich studiów 

jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia  

na poziomie studiów drugiego stopnia; 

− art. 326 ust. 2 ww. ustawy zgodnie z którym uzyskany na Litwie dyplom ukończenia studiów dający 

w tym kraju prawo do 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, 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. 

Stwierdzenie równoważności litewskiego dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplomu 

ukończenia studiów jednolitych wydanego po dnia 23 czerwca 1995 r., z jego polskim odpowiednikiem 

jest możliwe w drodze nostryfikacji na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą 

oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881). 
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Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i niższy stopień naukowy 

Daktaras 
 

Studia trzeciego stopnia trwają na Litwie 4-6 lat i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego Daktaras 

(nazwa uzyskiwanego dyplomu to Daktaro diplomas). W zależności od dziedziny nadawany jest stopień 

mokslo daktaras (ang.: Doctor of Science) albo meno daktaras (ang.: Doctor of Arts). 

W  latach 2000-2009, oprócz klasycznych studiów doktoranckich (doktorantūra), studia trzeciego 

stopnia obejmowały także rezydenturę (rezidentūra) i aspiranturę artystyczną (meno aspirantūra). 

Rezydentura trwała 3-6 lat i obejmowała kształcenie z zakresu medycyny, odontologii i weterynarii. 

Absolwenci otrzymywali dokument o nazwie Rezidentūros Pažymėjimas. Do 2009 r. rezydentura 

odpowiadała poziomem studiom doktoranckim, później jednak została przypisana do poziomu 7  

w litewskiej ramie kwalifikacji i jest określana jako non-degree granting study programme, co można 

by porównać do polskich studiów podyplomowych (studia niekończące się uzyskaniem żadnego tytułu 

lub stopnia). Aspirantura artystyczna została natomiast stworzona z myślą o kształceniu nauczycieli 

akademickich w zakresie sztuki. Jej ukończenie wymagało zrealizowania 80 punktów kredytowych  

i prowadziło do uzyskana stopnia Meno Licenciatas. Ostatni absolwenci tego typu kształcenia ukończyli 

studia w 2012 r. 

Stopień Daktaras, nadany do dnia 1 maja 2004 r. może być uznany za równoważny z jego polskim 

odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni  

w zakresie sztuki nadawanych za granicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1877). 

Równoważność stopnia Daktaras, uzyskanego od dnia 1 maja 2004 r. (dzień wstąpienia Litwy do Unii 

Europejskiej) reguluje art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce, zgodnie z którym stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki nadany przez uznaną litewską 

instytucję posiadającą uprawnienie do jego nadawania, jest równoważny ze stopniem naukowym lub 

stopniem w zakresie sztuki, o których mowa w ustawie.  

 

Wyższy stopień naukowy Habilituotas Daktaras 
 

Do dnia 28 sierpnia 2009 r. posiadacze stopnia naukowego Daktaras mogli ubiegać się na Litwie  

o uzyskanie wyższego stopnia naukowego Habilituotas Daktaras. Obecnie stopień ten nie jest już 

nadawany. 

Stopień Habilituotas Daktaras nadany do dnia 1 maja 2004 r., może być uznany za równoważny z jego 

polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych 

i stopni w zakresie sztuki nadawanych za granicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1877). 

Równoważność stopnia Habilituotas Daktaras, uzyskanego od dnia 1 maja 2004 r., reguluje art. 328 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym stopień 

naukowy lub stopień w zakresie sztuki nadany przez uznaną litewską instytucję posiadającą 

uprawnienie do jego nadawania, jest równoważny ze stopniem naukowym lub stopniem w zakresie 

sztuki, o których mowa w ustawie. 
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Tytuł naukowy Profesoriaus i  tytuł naukowo-pedagogiczny Docentas 
 

Tytuł naukowy Profesoriaus nadany do dnia 23 czerwca 1995 r., jest uznawany za równoważny  

z polskim tytułem naukowym profesora na podstawie umowy międzynarodowej, tj. 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 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 5, poz. 28 i 29). 

Tytuł naukowy Profesoriaus, wydany po 23 czerwca 1995 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 nie przewiduje (w przypadku braku umów międzynarodowych) możliwości uznawania 

równoważności tytułu profesora nadanego za granicą z jego polskim odpowiednikiem w drodze 

nostryfikacji.  

Atestat o nadaniu tytułu naukowo-pedagogicznego Docentas 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 1993 r. na Litwie obowiązuje 10-punktowa skala ocen, gdzie 5 jest najniższą oceną zaliczającą, a 10 

to ocena najwyższa. Niektóre egzaminy i zajęcia mogą być też oceniane jako zaliczone bądź 

niezaliczone. Zależności miedzy tymi ocenami przedstawia poniższa tabela. 

Wynik 
Ocena na skali  
10-punktowej 

Ocena słowna Opis Wyjaśnienie 

zaliczone 

10 puikiai 
Excellent performance, 
outstanding knowledge and 
skills (excellent) 

Celujący 

9 labai gerai 
Strong performance, good 
knowledge and skills (very 
good) 

Bardzo dobry 

8 gerai 
Above the average 
performance, knowledge and 
skills (good) 

Dobry 

7 vidutiniškai 

Average performance 
knowledge and skills with 
unessential shortcomings 
(highly satisfactory) 

Ponadzadowalający 

6 patenkinamai 

Below average performance, 
knowledge and skills with 
substantial shortcomings 
(satisfactory) 

Zadowalający 

5 silpnai 
Knowledge and skills meet 
minimum criteria (sufficient) 

Dostateczny 
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niezaliczone 

4 

nepatenkinamai 

Knowledge and skills do not 
meet minimum 
criteria/below minimum 
criteria (insufficient) 

Niedostateczny 
3 

2 

1 

 

Do 1993 r. na Litwie obowiązywała 5-punktowa skala ocen, gdzie 3 to najniższa ocena zaliczająca. Skalę 

tę przedstawia poniższa tabela. 

Wynik 
Ocena na skali  

5-punktowej 
Ocena słowna Wyjaśnienie 

zaliczone 

5 labai gerai (excellent) Celujący 

4 gerai (good) Dobry 

3 patenkinamai (satisfactory) Zadowalający 

niezaliczone 
2 nepatenkinamai (unsatisfactory) Niezadowalający 

1 blogai (poor) Niedostateczny 

 

 

Lista uczelni 
 

Lista uznanych litewskich uczelni dostępna jest na następujących stronach internetowych: 

− https://www.aikos.smm.lt/en/Study/SitePages/Home.aspx  

− http://www.4icu.org/lt/   

− http://www.studyinlithuania.lt/en/institutions  

− https://www.skvc.lt/default/en/education-in-lithuania/higher#Names – lista instytucji szkolnictwa 

wyższego, które zmieniły nazwy.  

 

  

https://www.aikos.smm.lt/en/Study/SitePages/Home.aspx
http://www.4icu.org/lt/
http://www.studyinlithuania.lt/en/institutions
https://www.skvc.lt/default/en/education-in-lithuania/higher#Names
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Tabela ewaluacyjna litewskich dyplomów uzyskanych do 23.06.1995 r. 
 

Nazwa dyplomu/kwalifikacji 
Uznanie dyplomu w celu 

kontynuacji kształcenia w Polsce 
Uznanie w innych celach 

Aukstojo mokslo diplomas / 

Diplomas 

uzyskany po ukończeniu studiów 

jednolitych 

Możliwość kontynuacji 

kształcenia na studiach 

podyplomowych, a także na 

studiach doktoranckich lub w 

szkole doktorskiej oraz do 

wszczęcia postępowania w 

sprawie nadania stopnia doktora. 

Może zostać uznany za 

równoważny z odpowiednim 

polskim dyplomem na podstawie 

umów międzynarodowych o 

równoważności wykształcenia. 

Daktaro diplomas 

– niższy stopień naukowy 

Możliwość wszczęcia 

postępowania habilitacyjnego. 

Może zostać uznany za 

równoważny z odpowiednim 

polskim dyplomem na podstawie 

umów międzynarodowych o 

równoważności wykształcenia. 

Habilituotas Daktaras 

– wyższy stopień naukowy 
– 

Może zostać uznany za 

równoważny z odpowiednim 

polskim dyplomem na podstawie 

umów międzynarodowych o 

równoważności wykształcenia. 

Profesoriaus – 

Może zostać uznany za 

równoważny z odpowiednim 

polskim dyplomem na podstawie 

umów międzynarodowych o 

równoważności wykształcenia. 
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Tabela ewaluacyjna litewskich dyplomów uzyskanych po 23.06.1995 r. 
 

Nazwa dyplomu/kwalifikacji 
Uznanie dyplomu w celu 

kontynuacji kształcenia w Polsce 
Uznanie w innych celach 

Profesinio bakalauro diplomas 
Możliwość kontynuacji kształcenia 

na studiach drugiego stopnia. 

UWAGA: Przyjęcie na studia 

podyplomowe w przypadku 

dyplomu uzyskanego przed dniem 

1 maja 2004 r. możliwe jest 

wyłącznie po określeniu polskiego 

odpowiednika w drodze 

nostryfikacji. 

W przypadku dyplomów wydanych 

przed dniem 1 maja 2004 r. – 

nostryfikacja. 

W przypadku dyplomów wydanych 

od dnia 1 maja 2004 r. – 

potwierdza posiadanie 

wykształcenia wyższego na 

poziomie studiów pierwszego 

stopnia. 

Bakalauro diplomas 

Aukstojo mokslo diplomas 

uzyskany po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia 

Aukštojo mokslo diplomas 

uzyskany po ukończeniu studiów 

specjalistycznych 

Możliwość zaliczenia okresu 

studiów na poczet studiów 

drugiego stopnia. 

Brak odpowiednika w polskim 

systemie edukacji. 

Magistro diplomas 

uzyskany po ukończeniu studiów 

drugiego stopnia 

Możliwość kontynuacji kształcenia 

na studiach drugiego stopnia, a 

także na studiach doktoranckich 

lub w szkole doktorskiej oraz do 

wszczęcia postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora. 

UWAGA: Przyjęcie na studia 

podyplomowe w przypadku 

dyplomu uzyskanego przed dniem 

1 maja 2004 r. możliwe jest 

wyłącznie po określeniu polskiego 

odpowiednika w drodze 

nostryfikacji. 

W przypadku dyplomów wydanych 

przed dniem 1 maja 2004 r. – 

nostryfikacja. 

W przypadku dyplomów wydanych 

od dnia 1 maja 2004 r. – 

potwierdza posiadanie 

wykształcenia wyższego na 

poziomie studiów drugiego 

stopnia. 

Magistro diplomas 

uzyskany po ukończeniu studiów 

jednolitych 

Aukstojo mokslo diplomas / 

Diplomas 

uzyskany po ukończeniu studiów 

jednolitych 

Daktaro diplomas 

– niższy stopień naukowy 

Możliwość wszczęcia postępowania 

habilitacyjnego. 

W przypadku dyplomów wydanych 

przed dniem 1 maja 2004 r. – 

nostryfikacja. 

W przypadku dyplomów wydanych 

od dnia 1 maja 2004 r. – jest 

równoważny z odpowiednim 

polskim stopniem naukowym. 

Habilituotas Daktaras 

– wyższy stopień naukowy 
– 

W przypadku dyplomów wydanych 

przed dniem 1 maja 2004 r. – 

nostryfikacja. 

W przypadku dyplomów wydanych 

od dnia 1 maja 2004 r. – jest 

równoważny z odpowiednim 

polskim stopniem naukowym. 
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Profesoriaus – 

Ustawa z dnia 20 lipca  

2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce nie przewiduje 

możliwości uznania równoważności 

tytułu profesora w drodze 

nostryfikacji. 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 
 

Na Litwie nie ma określonych w przepisach wzorów dyplomów. Każda uczelnia wydaje dyplomy  

o własnym wzorze. Dokumenty są wydawane w języku litewskim. 

 

Bakalauro diplomas  
 

Przykład dyplomu nadającego tytuł Bakalauras wraz z suplementem można znaleźć na stronie: 

https://www.mruni.eu/en/current_students/graduation_documents/. 

 

Magistro diplomas 
 

Przykład dyplomu nadającego tytuł Magistras wraz z suplementem można znaleźć na stronie: 

https://www.mruni.eu/en/current_students/graduation_documents/. 

 

Daktaro diplomas 
 

 

https://www.mruni.eu/en/current_students/graduation_documents/
https://www.mruni.eu/en/current_students/graduation_documents/
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Dokument potwierdzający uzyskanie stopnia Habilituotas Daktaras 
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Atestat o nadaniu tytułu Profesoriaus 
 

 


