
   
 

   
 

Uchwała Nr 58/2020 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne 

na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 8 października 2020 r. 

 

w sprawie zasad nostryfikacji 

stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne nadanych za granicą 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za 

granicą (Dz. U. 2018 poz. 1877 ze zm.) , ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2018 poz. 1668, art. 328 ust. 8) oraz uchwały nr 

131/20190 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 25 września 2019 r. w sprawie trybu 

postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego 

w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Dyscypliny naukowej Nauki Chemiczne uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Wnioskodawca (osoba ubiegająca się o uznanie stopnia naukowego za 

równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym) składa na ręce 

Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne wniosek o uznanie 

stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym. Do 

wniosku dołącza: 

a. dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego za granicą (oryginał lub 

kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) 

b. dokumenty stanowiące podstawę nadania tego stopnia 

c. dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia 

naukowego, o uznanie, którego ubiega się wnioskodawca 

d. życiorys z listą publikacji 

e. oświadczenie wnioskodawcy zawierające informację czy stopień naukowy, o 

uznanie którego ubiega się, stanowił przedmiot postępowania 

nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej 

 

§ 2.  Za datę wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego uznaje się dzień doręczenia 

wniosku do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne, który 

kieruje wniosek do odpowiedniego Zespołu Eksperckiego, tożsamego z Komisją 

Doktorską zdefiniowaną w uchwale nr 48/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki 

Chemiczne z dnia 24 września 2020 r. i powołuje jego przewodniczącego.  

§ 3. Zespół Ekspercki w ciągu 14 dni dokonuje oceny formalnej wniosku. W 

przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku Zespół Ekspercki wyznacza 

wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

§ 4. Zespół Ekspercki może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać 

od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza 

przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego 

przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej na język polski dokumentów, o 

których mowa w p. 1 a–c. 

§ 5. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami dotyczącymi 

osiągnięć stanowiących podstawę nadania wnioskodawcy stopnia naukowego, Zespół 



   
 

   
 

Ekspercki może skierować dokumenty, o których mowa w p. 1, do recenzji., 

wybierając spośród swojego grona, w głosowaniu jawnym, nie więcej niż trzech 

recenzentów, oraz określa zakres recenzji. Przedstawia ją Zespołowi Eksperckiemu w 

terminie 30 dni od powołania. 

§ 6. Zespół Ekspercki przedstawia swoje stanowisko w sprawie nostryfikacji dyplomu 

na najbliższym posiedzeniu Rady Dyscypliny Naukowej, która w sposób niejawny 

głosuje nad wnioskiem o nostryfikacji bądź jej odrzuceniu. 

§ 7. Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wysokości 2000 PLN 

wnioskodawca wnosi na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego wskazany 

przez Radę Dyscypliny w terminie do 30 dni od złożenia wniosku o nostryfikację. 

§ 8. Wnioskodawca może zwrócić się do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej 

Nauki Chemiczne o zwolnienie z opłaty wymienionej w p. 7, załączając stosowne 

podanie do wniosku o nostryfikację. 

 Wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego 

jest zgodny z tym z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dziennik 

Ustaw RP z dn. 2.10.2018). 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 

                Nauki Chemiczne 

        Prof. dr hab. Marcin Stępień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Załącznik nr 1 do Uchwały  nr 58/2020                                                                                                             Wrocław, ………………… 
Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne 
z dnia 8 października 2020 r. 

                                   Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne  
Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO DYPLOMU UZYSKANEGO ZA GRANICĄ 

 

Dane osoby składającej wniosek 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …..........……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Obywatelstwo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer dokumentu tożsamości (paszport/wiza):………………………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe (telefon/adres email):……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego mojego dyplomu nr 

………………………………………………………… potwierdzającego nabyty tytuł / stopień naukowy 

………………………………………………………………………………… wydanego dnia …………………………………………………… 

przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa instytucji, która wydała dyplom, miasto, kraj) 

  

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

a) dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego za granicą (oryginał lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) 

b) dokumenty stanowiące podstawę nadania tego stopnia 

c) dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca 

d) życiorys z listą publikacji 

e) oświadczenie wnioskodawcy zawierające informację, czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się, stanowił przedmiot 

postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                                                                           Z wyrazami szacunku, 

                                                                                                            

                                                                                                           ………………………………………………… 

                                                                                                           (podpis wnioskodawcy) 

 

 

  



   
 

   
 

Załącznik nr 2 do Uchwały  nr 58/2020                                                                                                             Wrocław, ………………… 
Rady Dyscyplin Naukowej Nauki Chemiczne 
z dnia 8 października 2020 r. 

 

     Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne  
Uniwersytetu Wrocławskiego 

  

  

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY Z TYTUŁU WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO 
DYPLOMU UZYSKANEGO ZA GRANICĄ 

  

   

Dane osoby składającej wniosek 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Obywatelstwo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer dokumentu tożsamości (paszport/wiza): …………………………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe (telefon/adres email): ……………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie z opłaty z tytułu wszczęcia przez Radę Dyscypliny 
Naukowej Nauki Chemiczne postępowania nostryfikacyjnego mojego dyplomu nr 
………………………………………………………… potwierdzającego nabyty stopień / tytuł naukowy 
………………………………………………………………………………… wydanego dnia ……………………… przez 
…………………………………………………………………………………………… Załączam promesę zatrudnienia na 
UWr.(nazwa instytucji, która wydała dyplom, miasto, kraj) 

 

 

 

  

                                                                                                           Z wyrazami szacunku, 

                                                                                                            

                                                                                                           ………………………………………………… 

                                                                                                           (podpis wnioskodawcy) 

 


