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R E K T O R  

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 9/2012 

z dnia 6 lutego 2012 r. 

w sprawie wnoszenia opłat za postępowanie dotyczące nostryfikacji dyplomów             

ukończenia studiów uzyskanych za granicą 

 W związku z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych 

uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 196 poz.1168) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dziekan  wydziału/dyrektor  instytutu,   którego   rada    przeprowadza   postępowanie                 

nostryfikacyjne w celu uznania dyplomu uzyskanego za granicą za równorzędny  

z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju, ustala wysokość 

opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego, biorąc pod uwagę koszty 

poniesione w związku z postępowaniem, przy czym opłata nie może być wyższa niż 

50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego 

określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych 

świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 

2. Opłata  wnoszona  jest na rachunek bankowy  Politechniki Wrocławskiej, albo do kasy  

uczelni w terminie wyznaczonym przez dziekana wydziału/dyrektora instytutu, 

którego rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, w terminie wyznaczonym 

przez dziekana wydziału/dyrektora instytutu. 

3. Opłatę  wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego. 

4. Opłaty nie pobiera się w przypadku stwierdzenia braku właściwości do 

przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego. W takiej sytuacji rada 

wydziału/rada instytutu wydaje postanowienie o odmowie przeprowadzenia 

postępowania. Na postanowienie służy zażalenie do Rektora. 

5. W  przypadku  trudnej  sytuacji   materialnej  osoby   ubiegającej   się  o  nostryfikację  

dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, dziekan 

wydziału/dyrektor instytutu, którego rada przeprowadza postępowanie 

nostryfikacyjne, może na wniosek wnioskodawcy obniżyć wysokość lub zwolnić  

z opłaty. 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie wewnętrzne 6/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wnoszenia 

opłat za postępowanie dotyczące nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów uzyskanych  

za granicą. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

                 

                                                                                   

       Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski 


