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Schemat systemu edukacji Republiki Słowacji 
 

 

Źródło: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=SVK&treshold=10&topic=EO 

https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=SVK&treshold=10&topic=EO
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Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia  

i studiów jednolitych 
 

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite jest ukończenie 

szkoły średniej ogólnokształcącej lub średniej szkoły zawodowej (wykształcenie zakończone 

egzaminem maturalnym), uzyskanie świadectwa – Vysvedčenie o maturitnej skúške oraz zdanie 

egzaminu wstępnego.  

Egzaminy wstępne są organizowane bezpośrednio przez wydziały uczelni, które samodzielnie określają 

warunki rekrutacji w taki sposób, aby przyjąć na studia tylko kandydatów posiadających niezbędne 

umiejętności i spełniających wymagania wstępne. Wydział lub szkoła wyższa ogłasza ramową treść  

i sposób oceny wyników egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny odbywa się głównie w formie 

pisemnej. 

Uzyskane w Słowacji 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 

 

Rodzaje szkół wyższych 
 

W Słowacji istnieją publiczne, państwowe i prywatne szkoły wyższe, tzw. Vysoké školy. Wśród nich 

wyróżnić można: 

− szkoły wyższe typu uniwersyteckiego – uniwersytety oraz akademie sztuki,  prowadzące kształcenie 

na poziomie studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia; 

− szkoły wyższe typu nieuniwersyteckiego, które co do zasady prowadzą kształcenia na poziomie 

studiów pierwszego stopnia, ale nieliczne mogą również uzyskać akredytację do prowadzenia 

studiów drugiego stopnia. 

 

Studia pierwszego stopnia 
 

Podział na studia pierwszego stopnia (Bakalárske štúdium), studia drugiego stopnia (Magisterské  

štúdium) i jednolite studia wyższe (Magisterské  štúdium, Inžinierské štúdium, Doktor lekárstva 

štúdium) po raz pierwszy wprowadzony został przez ustawę nr 172 o szkolnictwie wyższym  

z 1990 r. Wówczas studia pierwszego stopnia na niektórych kierunkach mogły trwać minimum  

2 lata. Dalsze zmiany w zakresie organizacji studiów, w tym wydłużenie minimalnego okresu studiów 

do 3 lat, wprowadzone zostały na mocy ustawy o szkolnictwie wyższym nr 131 z 2002 r., w związku 

z podpisaniem Deklaracji Bolońskiej. 

Dokumentem uprawniającym do przystąpienia do egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia 

jest w Słowacji świadectwo Vysvedčenie o maturitnej skúške. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica
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Obecnie studia pierwszego stopnia trwają na Słowacji 3-4 lata i wymagają zdobycia odpowiednio  

180-240 punktów kredytowych (kreditov). Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem 

państwowym, który obejmuje zdanie 3-4 egzaminów cząstkowych oraz obronę pracy dyplomowej. 

Każda z części egzamin końcowego oceniana jest osobno. Dokumentem potwierdzającym ukończenie 

studiów pierwszego stopnia jest dyplom Bakalár (Bc.), który uprawnia do kontynuacji kształcenia  

na studiach drugiego stopnia 

Na mocy ustawy nr 131 z 2002 r. uczelnia, w której ukończone zostało kształcenie, wraz z dyplomem 

wydaje zaświadczenie o zdaniu egzaminu państwowego (Vysvedčenie o štátnej skúške) oraz  

suplement do dyplomu (Dodatok k diplomu). 

Podstawa prawna uznania w Polsce dyplomu Bakalár zależy od dziennej daty jego wydania. 

Dyplom Bakalár wydany przed dniem 1 lutego 2006 r.: 

− potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów 

pierwszego stopnia, pod warunkiem, iż wydany został po ukończeniu trzyletnich studiów lub 

studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata (art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce); 

− uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia (art. 326 ust. 2  

ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce); 

− może zostać 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 dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia 

studiów na określonym poziomie. 

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.  

Bakalár wydany od dnia 1 lutego 2006 r. jest równoważny z odpowiednim polskim dyplomem 

ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na podstawie Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rep. Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz 

równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w RP i Rep. 

Słowackiej podpisana 18 lipca 2005 r. 

 

Studia drugiego stopnia i studia jednolite 
 

Dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest w Słowacji dyplom Bakalár. 

Programowy okres kształcenia na tych studiach w trybie dziennym to 1-3 lata (60-180 punktów 

kreditov) a w trybie zaocznym od 2 do 4 lat (2 lata kształcenia = 60 punktów kreditov, 3 lata = 180 

punktów kreditov, 4 lata = 180 punktów kreditov). Studia drugiego stopnia kończą się egzaminem 

państwowym, który obejmuje zdanie 3-4 egzaminów cząstkowych oraz obronę pracy dyplomowej. 

Każda z części egzamin końcowego oceniana jest osobno. Absolwentom nadawany jest tytuł Magister 

(Mgr.), a na kierunkach artystycznych Magister umenia (Mgr.art.). W przypadku studiów 

obejmujących komponent inżynierski nadawany jest tytuł Inžinier (Ing.) albo Inžinier-architekt 

(Ing.arch.). Wyżej wymienione dyplomy uprawniają w Słowacji do ubiegania się o przyjęcie na studia 

trzeciego stopnia. 
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Większość kierunków studiów zakończonych nadaniem tytułu Magister (Mgr.), Magister umenia 

(Mgr.art.) oraz Inžinier (Ing.) i Inžinier-architekt (Ing.arch.) może być prowadzonych w formie studiów 

drugiego stopnia lub studiów jednolitych.  

Studia jednolite trwają w Słowacji od 5 do 6 lat (300-360 punktów kreditov). Dokumentem 

uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na te studia jest świadectwo Vysvedčenie o maturitnej 

skúške.  

5-letni programowy okres kształcenia na studiach jednolitych dotyczy kierunków humanistycznych, 

pedagogicznych, społecznych, przyrodniczych, artystycznych, a także farmacji, teologii i prawa. 

Absolwenci otrzymują tytuły Magistra (Mgr.), a na kierunkach artystycznych Magistra umenia 

(Mgr.art.). Studia na kierunkach ekonomicznych, rolniczych, chemicznych i technicznych trwają 5 lub 

5,5 roku i prowadzą do uzyskania tytułu Inžinier (Ing.) oraz w przypadku kierunków architektonicznych 

– Inžinier-architekt (Ing.arch.). Studia na kierunku weterynaria trwają 5,5 roku i prowadzą do 

uzyskania tytułu Doktor veterinárskeho lekárstva/Doktor Veterinárskej Medicíny (MVDr.). Studia 

medyczne trwają najdłużej - 6 lat, a ich absolwenci otrzymują tytuł Doktor všeobecného lekárstva 

(MUDr.) lub w przypadku studiów na kierunku stomatologia – Doktor zubného lekárstva (MDDr.). 

Warunki ukończenia studiów jednolitych są analogiczne jak w przypadku studiów drugiego stopnia,  

a dyplomy potwierdzające nadanie ww. tytułów zawodowych uprawniają do ubiegania się o przyjęcie 

na studia trzeciego stopnia w Słowacji. 

Na mocy ustawy nr 131 z 2002 r. uczelnia, w której ukończone zostało kształcenie, wraz z dyplomem 

wydaje zaświadczenie o zdaniu egzaminu państwowego (Vysvedčenie o štátnej skúške) oraz suplement 

do dyplomu (Dodatok k diplomu). 

Stwierdzenie równoważności słowackich dyplomów ukończenia studiów jednolitych albo studiów 

drugiego stopnia uzyskanych przed dniem 1 lutego 2006 r. jest możliwe na podstawie: 

− Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Czechosłowackiej 

Republiki Socjalistycznej w sprawie równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach  

i tytułach naukowych wydawanych w PRL i CSRS, sporządzone w Warszawie dnia 16 grudnia 1987 

r. (nie opublikowane; zatwierdzone Uchwałą Rady Ministrów Nr 18/89 z dn. 20 lutego 1989 r.) – 

obowiązywało do dnia 31 stycznia 2006 r.; 

− 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  sporządzona w Pradze  w dniu 7 czerwca 1972 (Dz. U. z 1975r. Nr 5, poz. 28  

i 29) – obowiązywała do dnia 5 sierpnia 2004 r. (włącznie). 

UWAGA: Stwierdzenie równoważności dyplomów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, lekarza weterynarii i architekta wydanych przed dniem 1 lutego 2006 r. możliwe jest jedynie 

w drodze nostryfikacji. 

Stwierdzenie równoważności słowackich dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia 

albo  jednolitych studiów wyższych wydanych od dnia 1 lutego 2006 r. jest możliwe na podstawie 

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rep. Słowackiej o wzajemnym uznawaniu 

okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów 

uzyskanych w RP i Rep. Słowackiej podpisana 18 lipca 2005 r.  
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„Mały doktorat” 
 

Posiadacze dyplomu ukończenia studiów wyższych (jednolitych lub drugiego stopnia), którzy chcą 

pogłębić swoją wiedzę ze studiowanej wcześniej dziedziny mogą przystąpić do egzaminu państwowego 

(Examina Rigorosa). Przystąpienie do tego egzaminu nie wymaga odbycie dodatkowych studiów. 

Konieczne jest natomiast przygotowanie pracy dyplomowej (rigorosa thesis). Po publicznej, pomyślnej 

obronie pracy dyplomowej nadany zostaje jeden z poniższych tytułów:  

− Doktor Prírodných Vied (RNDr.) – dot. nauk przyrodniczych 

− Doktor Farmácie (PharmDr.) – dot. nauk farmaceutycznych 

− Doktor Filozofie (PhDr.) – dot. nauk humanistycznych i artystycznych 

− Doktor Práv (JUDr.) – dot. nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie 

− Doktor Pedagogiky (PaedDr.) – dot. nauk pedagogicznych i sportu 

− Doktor Teológie (ThDr.) – dot. nauk teologicznych (z wyłączeniem teologii rzymsko-katolickiej) 

UWAGA: „Mały doktorat” nie ma w Polsce swojego odpowiednika, dlatego nie podlega formalnemu 

uznaniu.  

 

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 
 

Niższy stopień naukowy nadawany w tzw. „starym systemie” (do 31 grudnia 1998 r.)  

Dokumentem uprawniającym do ubieganie się o nadanie niższego stopnia naukowego był dyplom 

Magistra (Mgr.) lub równorzędny. Po ukończeniu studiów trzeciego stopnia i obronie rozprawy 

doktorskiej przyznawany był stopień naukowy Kandidát Vied (CSc.) albo Doktor (Dr.).  

Kandidát Vied nadawany był do dnia 31 grudnia 1998 roku, natomiast stopień Doktor – wprowadzony 

w 1991 r., na mocy zmian ustawodawstwa, w 1996 r. zastąpiony został dwoma nowymi stopniami 

naukowymi – PhD. i ArtD. 

Dyplom potwierdzający nadanie każdego z ww. stopni naukowych jest uznawany za równoważny 

z polskim dyplomem nadającym stopnień naukowy doktora na podstawie:  

− Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół 

średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni  

i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 r.; 

− Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej 

Republiki Socjalistycznej w sprawie równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach  

i tytułach naukowych, wydawanych w PRL i CSRS, sporządzonego w Warszawie dnia 16 grudnia 

1987 r. 

 

Niższy stopień naukowy nadawany w obecnym systemie (od 1996 r.) 

Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia jest dyplom 

ukończenia studiów drugiego stopnia/studiów jednolitych, czyli dyplom Magistra lub równorzędny  

(np. Magistra umenia, Inžiniera). 
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Studia trzeciego stopnia – Doktorandské štúdium (PhD. studies) – trwają w Słowacji 3-4 lata w trybie 

dziennym (180-240 punktów kreditov) albo 4-5 lat w trybie zaocznym (4 lata = 180 punktów kreditov , 

5 lat = 240 punktów kreditov). Prowadzone są wyłącznie przez słowackie uczelnie (przede wszystkim 

uniwersytety). Instytuty naukowe (wchodzące w skład Akademii Nauk) mogą prowadzić studia 

trzeciego stopnia wraz z uczelnią, ale stopień naukowy nadawany jest wyłącznie przez uczelnię. 

Po pomyślnej obronie rozprawy doktorskiej nadawany jest stopień naukowy Doktor/Philosophiae 

Doktor (PhD.) albo stopień naukowy w zakresie sztuki Doktor Umenia/Artis Doktor (ArtD.).  

Na mocy ustawy nr 131 z 2002 r. uczelnia, w której ukończone zostało kształcenie, wraz z dyplomem 

co do zasady wydaje się suplement do dyplomu (Dodatok k diplomu). 

Zgodnie z art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stopień 

naukowy nadany przez uznaną słowacką instytucję posiadającą prawo do jego nadawania, jest 

równoważny z odpowiednim stopniem naukowym nadawanym w Polsce.  

Równoważność stopnia naukowego PhD. i ArtD. ze stopniem naukowym doktora albo doktora sztuki 

nadawanym w Polsce ustanowiona została również na gruncie Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów 

oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych  

w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r. 

 

Wyższy stopień naukowy 
 

Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o nadanie wyższego stopnia naukowego jest dyplom 

potwierdzający nadanie niższego stopnia naukowego: Doktor/Philosophiae Doktor (PhD.), Doktor 

Umenia/Artis Doktor (ArtD.), Kandidát Vied (CSc.) oraz Doktor (Dr.).   

Uprawnienia do nadawania wyższego stopnia naukowego Doktor Vied (Doctor Scientiarum, DrSc.) 

posiada Słowacka Akademia Nauk. Stopień ten jest przyznawany wybitnym pracownikom naukowym 

za ich pracę naukową i badawczą. Jego nadanie poprzedza przedłożenie i publiczna obrona dysertacji. 

Podstawę prawną uznawania równoważności słowackiego dyplomu potwierdzającego nadanie stopnia 

naukowego Doktor vied, wydanego do dnia 5 sierpnia 2004 r. (włącznie) stanowią: 

− Konwencja o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół 

średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni naukowych  

i tytułów naukowych  sporządzona w Pradze  w dniu 7 czerwca 1972 (Dz. U. z 1975r. Nr 5, poz. 28  

i 29) – obowiązywała do dnia 6 sierpnia 2004 r.; 

− Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Czechosłowackiej 

Republiki Socjalistycznej w sprawie równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach  

i tytułach naukowych wydawanych w PRL i CSRS, sporządzone w Warszawie dnia 16 grudnia  

1987 r. (nie opublikowane; zatwierdzone Uchwałą Rady Ministrów Nr 18/89 z dn. 20 lutego  

1989 r.). 

Stopień naukowy Doktor vied, wydany na Słowacji po wypowiedzeniu Konwencji praskiej, tj. od dnia 

6 sierpnia 2004 r., jest uznawany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym  

na podstawie art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
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Równoważność stopnia naukowego Doktor vied uzyskanego od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 31 maja 

2016 r., z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki 

ustanowiona została również na gruncie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej  równoważności 

dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej 

i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r.  (M. P. z 2006 r. Nr 14, poz. 

187). 

 

Tytuł naukowo-pedagogiczny i artystyczno-pedagogiczny „Docent” 
 

Do ubieganie się o nadanie tytułu naukowo-pedagogicznego Docenta uprawnione są w Słowacji osoby, 

które ukończyły co najmniej studia trzeciego stopnia (posiadanie niższego stopnia naukowego nie jest 

wymagane), natomiast osoby ubiegające się o nadanie tytułu artystyczno-pedagogicznego Docenta 

muszą legitymować się co najmniej dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia.  

Do nadawania tytułu Docenta uprawnione są wybrane słowackie uczelnie, które prowadzą działalność 

dydaktyczną na odpowiednim kierunku lub dziedzinie nauki i uzyskały decyzję ministerstwa 

właściwego ds. szkolnictwa wyższego przyznającą uprawnienie do nadawania tego tytułu.     

Docent to tytuł nadawany przez rektora uczelni osobie, która: 

− przedłożyła pracę habilitacyjną, pracuje jako naukowiec i pedagog lub artysta i pedagog w danej 

dziedzinie studiów w szkole wyższej; 

− stworzyła spójny dorobek naukowy lub artystyczny;  

− ukończyła z wynikiem pozytywnym postępowanie habilitacyjne, które składa się z wykładu 

habilitacyjnego i publicznej obrony pracy habilitacyjnej.  

Dokumentem potwierdzającym nadanie tytułu Docenta jest dekret. 

Podstawę prawną do potwierdzenia równoważności tytułu Docent (Doc.) wydanego do dnia 31 maja 

2016 r.  z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego stanowi:  

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym 

uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni  

i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej podpisana 18 lipca 2005 r.  

UWAGA: W związku ze zmianą postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  

a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności 

dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej  

i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., tytuł naukowo-pedagogiczny 

i artystyczno-pedagogiczny Docent, uzyskany w Słowacji od dnia 1 czerwca 2016 r., nie jest już 

uznawany automatycznie za równoważny z jego polskim odpowiednikiem na jej podstawie. 

Również ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie przewiduje 

możliwości stwierdzenia równoważności tytułu docenta w drodze nostryfikacji. W konsekwencji 

słowacki tytuł naukowo-pedagogiczny docent nadany od dnia 1 czerwca 2016 r. nie podlega w Polsce 

formalnemu uznaniu. 
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Tytuł naukowo-pedagogiczny i artystyczno-pedagogiczny „Profesor” 
 

Do ubiegania się o mianowanie Profesorem (Prof.) uprawnione są osoby legitymujące się dekretem 

potwierdzającym nadanie tytułu Docenta. Posiadanie stopnia naukowego Doktor vied nie jest 

wymagane.  

Kandydat musi spełnić szereg warunków, m.in. wymagane jest by: 

− pracował jako naukowiec i pedagog lub artysta i pedagog w danej dziedzinie studiów w szkole 

wyższej; 

− wywarł wpływ na daną dziedzinę studiów tworząc szkołę naukową lub artystyczną albo 

powszechnie uznawaną grupę, nawiązującą do publikowanych przez niego prac naukowych, odkryć, 

wynalazków lub twórczości naukowej; 

− był postacią, której osiągnięcia naukowe zyskały międzynarodowe uznanie. 

Mianowanie na profesora składa się z: 

− postępowania mianującego – przeprowadzanego na wydziale lub szkole wyższej (która nie jest 

podzielona na wydziały), któremu/której przyznano uprawnienia do prowadzenie takiego 

postępowania; 

− nominacji, której dokonuje Prezydent Republiki Słowackiej. 

Tytuł naukowy Profesor uzyskany do dnia 31 stycznia 2006 r. jest równoważny z polskim tytułem 

naukowym profesora/profesora sztuki na podstawie: 

− Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Czechosłowackiej 

Republiki Socjalistycznej w sprawie równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach  

i tytułach naukowych wydawanych w PRL i CSRS, sporządzone w Warszawie dnia 16 grudnia  

1987 r. (nie opublikowane; zatwierdzone Uchwałą Rady Ministrów Nr 18/89 z dn. 20 lutego  

1989 r.) – obowiązywało do dnia 31 stycznia 2006 r.; 

− Konwencja o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół 

średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni naukowych  

i tytułów naukowych  sporządzona w Pradze  w dniu 7 czerwca 1972 (Dz. U. z 1975r. Nr 5, poz. 28  

i 29) – obowiązywała do dnia 6 sierpnia 2004 r. 

Tytuł naukowy Profesor uzyskany od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 31 maja 2016 r. jest równoważny 

z polskim tytułem naukowym profesora/profesora sztuki na podstawie Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej  równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych 

w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r. 

UWAGA: W związku ze zmianą w 2016 r. postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz 

równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych  

w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., 

tytuł Profesor, uzyskany na Słowacji od dnia 1 czerwca 2016 r., nie jest już uznawany automatycznie 

za równoważny z jego polskim odpowiednikiem na podstawie ww. umowy. 

Również ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie przewiduje  

(w przypadku braku umów międzynarodowych) możliwości uznania równoważności tytułu profesora.  
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Skala ocen 
 

Poniższa tabela przedstawia standardową skalę ocen stosowaną w szkolnictwie podstawowym  

i średnim. 

Ocena opisowa Ocena liczbowa 

Excellent/výborný 1 

Laudable/chvátilebný 2 

Gooddobrý 3 

Pass/dostatočný 4 

Fail/nedostatočný 5 

 

Poniższa tabela przedstawia standardową skalę ocen stosowaną w szkolnictwie wyższym. 

Ocena opisowa Ocena literowa Ocena liczbowa % punktów 
kreditov 

Excellent/výborný A 1 100-91 

Laudable/vel'mi dobry B 1,5 90-81 

Good/dobry C 2 80-73 

Accepted results/uspokojivý D 2,5 72-66 

Pass/dostatočný E 3 65-60 

Fail/nedostatočný FX 4 59-0 

 

Lista uczelni 
 

Wykaz uznanych uczelni działających w systemie szkolnictwa wyższego Republiki Słowacji można 

znaleźć na stronie: https://www.portalvs.sk/en/informacie-o-vysokych-skolach?from=menu1  

 

  

https://www.portalvs.sk/en/informacie-o-vysokych-skolach?from=menu1
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Tabela ewaluacyjna słowackich dyplomów 
 

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

Uznanie w innych celach 

Bakalár (Bc.) 

wydany do 31 stycznia 2006 r. 

Możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach drugiego stopnia i 
studiach podyplomowych. 

Potwierdza posiadanie 
wykształcenia wyższego na 
poziomie studiów 
pierwszego stopnia. 

Bakalár (Bc.) 

wydany od 1 lutego 2006 r. 

Możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach drugiego stopnia i 
studiach podyplomowych. 

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

Magister (Mgr.) 

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. 

Magister umenia (Mgr.art.) 

Inžinier (Ing.)  

Inžinier-architekt (Ing.arch.) 

Doktor veterinárskeho 
lekárstva/Doktor Veterinárskej 
Medicíny (MVDr.) 

wydany od 1 lutego 2006 r. 

Doktor všeobecného lekárstva 
(MUDr.)  

wydany od 1 lutego 2006 r. 

Doktor zubného lekárstva 
(MDDr.) 

wydany od 1 lutego 2006 r. 

Doktor veterinárskeho 
lekárstva/Doktor Veterinárskej 
Medicíny (MVDr.) 

wydany do 31 stycznia 2006 r. 
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. 

Nostryfikacja 
Doktor všeobecného lekárstva 
(MUDr.)  

wydany do 31 stycznia 2006 r. 

Doktor zubného lekárstva 
(MDDr.) 

wydany do 31 stycznia 2006 r. 
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„Mały doktorat”: 

− Doktor Prírodných Vied 
(RNDr.)  

− Doktor Farmácie (PharmDr.)  

− Doktor Filozofie (PhDr.)  

− Doktor Práv (JUDr.)  

− Doktor Pedagogiky (PaedDr.) 

− Doktor Teológie (ThDr.) 

– 
Brak odpowiednika w 
polskim systemie edukacji. 

Kandidát Vied (CSc.)  

niższy stopień naukowy 
nadawany w „starym systemie” Możliwość wszczęcia postępowania 

habilitacyjnego. 

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

Doktor (Dr.) 

niższy stopień naukowy 
nadawany w „starym systemie” 

Doktor/Philosophiae Doktor 
(PhD.)  

niższy stopień naukowy 
Możliwość wszczęcia postępowania 
habilitacyjnego. 

Jest równoważny z 
odpowiednim polskim 
stopniem naukowym na 
podstawie ustawy z dnia  
20 lipca 2018 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i 
nauce. 

Doktor Umenia/Artis Doktor 
(ArtD.) 

niższy stopień naukowy 

Doktor Vied/Doctor Scientiarum 
(DrSc.) 

wyższy stopień naukowy wydany 
do 5 sierpnia 2004 r. (włącznie) 

– 

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

Doktor Vied/Doctor Scientiarum 
(DrSc.) 

wyższy stopień naukowy wydany 
od 6 sierpnia 2004 r. 

– 

Jest równoważny z 
odpowiednim polskim 
stopniem naukowym na 
podstawie ustawy z dnia  
20 lipca 2018 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i 
nauce. 

Docent (Doc.) 

uzyskany do 31 maja 2016 r. 
– 

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

Docent (Doc.) 

uzyskany od 1 czerwca 2016 r. 
– – 
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Profesor (Prof.) 

uzyskany do 31 maja 2016 r. 
– 

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

Profesor (Prof.) 

uzyskany od 1 czerwca 2016 r. 
– 

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 
 

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

o własnym wzorze. Dokumenty są wydawane w języku słowackim lub po słowacku i angielsku. 

 

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – Bakalár  
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Bakalár – zaświadczenie o zdaniu egzaminu państwowego  
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Bakalár – suplement do dyplomu str. 1-2/4 
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Bakalár – suplement do dyplomu str. 3-4/4 
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Dyplom ukończenia studiów jednolitych – Inžinier 
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Dyplom ukończenia studiów jednolitych – Magister 
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Magister – dokument potwierdzający przebieg kształcenia 
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Dyplom Philosophiae doctor (PhD) – przykład 1 
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Dyplom Philosophiae doctor (PhD) – przykład 2 
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Philosophiae doctor (PhD) – suplement do dyplomu str. 1/2 
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Philosophiae doctor (PhD) – suplement do dyplomu str. 2/2 
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Dekret o uzyskaniu tytułu Docenta – przykład 1 
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Dekret o uzyskaniu tytułu Docenta – przykład 2 
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Dekret o uzyskaniu tytułu Docenta – przykład 3 
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Dyplom o nadaniu stopnia Doktora vied 
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Dyplom nadający tytuł Profesora – przykład 1 
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Dyplom nadający tytuł Profesora – przykład 2 

 

 


