
Zarządzenie nr 86 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

zmieniające zarządzenie nr 132 Rektora ZUT z dnia 5 listopada 2021 r. 

w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą  

oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie 

Na podstawie art. 23 i art. 327 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz rozporządzenia MNiSW 

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) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1.  

W zarządzeniu nr 132 Rektora ZUT z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów 

ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie 

(z późn. zm.) wprowadza się zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wnioskodawca składa pisemny wniosek wraz z oświadczeniem 

o zobowiązaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, o przeprowadzenie postępowania 

nostryfikacyjnego do Rektora, za pośrednictwem Działu Kształcenia”; 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „W przypadku uznania wniosku za kompletny i zgodny pod 

względem formalnym oraz wniesienia przez wnioskodawcę opłaty, o której mowa w § 4 ust. 

1 pkt 1, komisja porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia 

zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem 

studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi 

praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w Uczelni 

na danym wydziale”; 

2) w § 3:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wnioskodawca składa pisemny wniosek wraz z oświadczeniem 

o zobowiązaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów 

na określonym poziomie do Rektora, za pośrednictwem Działu Kształcenia”; 



b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „W przypadku uznania wniosku za kompletny i zgodny pod 

względem formalnym oraz uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 

pkt 2, komisja dokonuje ich oceny oraz na ich podstawie porównuje program studiów, 

uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe 

oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się 

i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania 

podobnych studiów prowadzonych w Uczelni na danym wydziale”; 

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnoszone są w terminie 14 

dni od daty wszczęcia postępowania, na rachunek bankowy Uczelni, na podstawie faktury 

wystawionej przez jednostkę Uczelni przeprowadzającą postępowanie.”; 

4) § 5 otrzymuje brzmienie: 

1. „Do zadań Działu Kształcenia należy: 

1) prowadzenie rejestru wniosków o przeprowadzenie postępowań; 

2) sporządzanie zaświadczeń wydawanych po przeprowadzeniu postępowania. 

2. Do zadań jednostki Uczelni przeprowadzającej postępowanie należy: 

1) wystawienie faktury za przeprowadzenie postępowania zgodnie z § 4 ust. 2; 

2) poinformowanie Działu Kształcenia o wniesieniu przez wnioskodawcę opłaty, o której 

mowa w § 4 ust. 1.”; 

5) w załączniku nr 1 do zarządzenia zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Oświadczam, 

że zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego 

w wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 132 Rektora ZUT z dnia 5 listopada 

2021 r. (z późn. zm.).”; 

6) w załączniku nr 2 do zarządzenia zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Oświadczam, 

że zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania potwierdzającego 

ukończenie studiów na określonym poziomie w wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 2 

zarządzenia nr 132 Rektora ZUT z dnia 5 listopada 2021 r. (z późn. zm.).”. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 
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