
Wyciąg z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

DZIAŁ III  

Studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia 

Art. 160. 1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i umożliwiają uzyskanie kwalifikacji 

cząstkowych na poziomie 6, 7 albo 8 PRK.  

2. Program studiów podyplomowych określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych 

uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji oraz umożliwia uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.  

3. Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co 

najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.  

4. Osoba, która ukończyła studia podyplomowe, otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów. 

Wzór świadectwa określa podmiot prowadzący te studia. 

 

 

DZIAŁ VIII  

Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki 

Art. 326. 1. Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 

lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, potwierdzający ukończenie:  

1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata – potwierdza w 

Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia;  

2) studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na 

poziomie studiów drugiego stopnia;  

3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie 

wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi 

ukończenia studiów drugiego stopnia w państwie wydania.  

2. 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 odpowiednio do:  

1) kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia albo  ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora.  



3. Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie potwierdza 

posiadania w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia na określonym poziomie studiów ani nie daje 

uprawnień, o których mowa w ust. 2, jeżeli:  

1) instytucja, która go wydała, lub instytucja, w której było prowadzone kształcenie:  

a) nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub  

b) w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta 

instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów 

nieposiadający akredytacji;  

2) program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym było 

prowadzone kształcenie.  

4. Dyrektor NAWA udziela, na wniosek zainteresowanego podmiotu, pisemnej informacji o dyplomie 

wydanym przez zagraniczną uczelnię, o poziomie studiów i statusie uczelni.  

Art. 327. 1. Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu 

polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej 

równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego.  

2. Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, może 

posługiwać się odpowiednim polskim tytułem.  

3. Ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, może być 

potwierdzone w drodze postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym 

poziomie.  

4. Postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na 

wniosek. Postępowanie prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w 

dyscyplinie, której dotyczy wniosek.  

5. Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego albo postępowania, o którym mowa w ust. 3, 

wydaje się zaświadczenie.  

6. Za postępowanie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia 

profesora. Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłaty.  

7. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, uczelnia wydaje 

postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie. Opłaty, o której mowa w 

ust. 6, nie pobiera się.  

8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:  

1) dokumenty dołączane do wniosku,  

2) szczegółowy tryb postępowania nostryfikacyjnego i postępowania, o którym mowa w ust. 3,  

3) terminy załatwiania spraw w postępowaniu nostryfikacyjnym i postępowaniu, o którym mowa w 

ust. 3,  

4) sposób wnoszenia opłaty,  



5) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego i 

postępowania, o którym mowa w ust. 3 – mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego 

prowadzenia postępowań oraz różnorodność dokumentów potwierdzających ukończenie studiów 

występujących w obrocie międzynarodowym.  

Art. 328. 1. Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez uprawnioną instytucję 

działającą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym jest równoważny z odpowiednim stopniem naukowym lub 

stopniem w zakresie sztuki, o których mowa w ustawie.  

2. Stopień doktora nadany przez Europejski Instytut Uniwersytecki, zgodnie z Konwencją powołującą 

Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzoną we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r., jest 

równoważny ze stopniem doktora.  

3. Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez instytucję inną niż ta, o której mowa w 

ust. 1 i 2, może być uznany za równoważny z odpowiednim ©Kancelaria Sejmu s. 152/233 18.11.2019 

polskim stopniem na podstawie umowy międzynarodowej, a w przypadku jej braku – w drodze 

postępowania nostryfikacyjnego.  

4. Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek. Postępowanie prowadzi podmiot 

posiadający kategorię naukową A+ albo A w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.  

5. Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego wydaje się zaświadczenie.  

6. Za postępowanie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia 

profesora. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może być zwolniony z opłaty. Podmiot, o 

którym mowa w ust. 4, ustala tryb zwalniania z opłaty.  

7. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, podmiot, o 

którym mowa w ust. 4, wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy 

zażalenie. Opłaty, o której mowa w ust. 6, nie pobiera się.  

8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:  

1) dokumenty dołączane do wniosku,  

2) szczegółowy tryb postępowania nostryfikacyjnego,  

3) terminy załatwiania spraw,  

4) sposób wnoszenia opłaty,  

5) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – mając na 

uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania postępowań oraz różnorodność 

dokumentów potwierdzających nadanie stopnia występujących w obrocie międzynarodowym. 

  



DZIAŁ V  

Stopnie i tytuł w systemie szkolnictwa wyższego i nauki 

Art. 186. 1. Stopień doktora nadaje się osobie, która:  

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o 

którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;  

2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie 

znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia 

studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;  

3) posiada w dorobku co najmniej:  

a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z 

konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w 

wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub  

b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w 

ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub  

c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;  

4) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;  

5) spełniła inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący.  

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień 

doktora można nadać osobie niespełniającej wymagań określonych w ust. 1 pkt 1, będącej 

absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów 

magisterskich.  

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, po nadaniu stopnia doktora uzyskuje równocześnie wykształcenie 

wyższe, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2. 

Art. 200. 1. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, 

magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2.  

2. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych przez senat 

albo radę naukową.  

3. Zasady, o których mowa w ust. 2, oraz program kształcenia, o którym mowa w art. 201 ust. 3, 

podmiot prowadzący szkołę doktorską udostępnia nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem 

rekrutacji.  

4. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.  

5. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji 

przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

6. Wyniki konkursu są jawne.  

7. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.  



8. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą 

złożenia ślubowania. 

 

Rozdział 3  

Stopień doktora habilitowanego 

Art. 226. 1. Osoba, która uzyskała stopień doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, może 

nabyć uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora 

habilitowanego w danej dyscyplinie, jeżeli podczas pracy w innym państwie przez co najmniej 5 lat 

kierowała samodzielnie zespołami badawczymi, posiada znaczące osiągnięcia naukowe oraz jest 

zatrudniona w podmiocie habilitującym posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia doktora 

habilitowanego w tej dyscyplinie na stanowisku profesora uczelni albo profesora instytutu w 

instytucie PAN lub instytucie badawczym, albo profesora w instytucie międzynarodowym.  

2. Decyzję w sprawie nabycia uprawnień wydaje w stosunku do osoby zatrudnionej w:  

1) uczelni – rektor;  

2) instytucie PAN, instytucie badawczym albo instytucie międzynarodowym – dyrektor instytutu.  

3. Organ, o którym mowa w ust. 2, przekazuje RDN decyzję wraz z opisem kariery zawodowej i 

wykazem osiągnięć danej osoby.  

4. Nabycie uprawnień następuje po upływie 4 miesięcy od dnia otrzymania przez RDN decyzji, o 

której mowa w ust. 2, jeżeli w tym okresie RDN w drodze decyzji administracyjnej nie wyrazi 

sprzeciwu i nie uchyli tej decyzji.  

5. Na decyzję RDN przysługuje skarga do sądu administracyjnego.  

6. Osobie, która nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia 

doktora habilitowanego, przysługują uprawnienia doktora habilitowanego wynikające z tej ustawy. 


