
Projekt z dnia 19 czerwca 2018 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  N A U K I  I  S Z K O L N I C T W A  W Y Ż S Z E G O 1)

z dnia … 2018 r.

w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem 

studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Na podstawie art. 164 ustawy z dnia … 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. …) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) niezbędne elementy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa 

dyplomowanego specjalisty oraz świadectwa dyplomowanego specjalisty technologa;

2) sposób uwierzytelniania dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub 

ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, przeznaczonych 

do obrotu prawnego z zagranicą;

3) wysokość i sposób pobierania opłat za uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych 

do obrotu prawnego z zagranicą.

§ 2. 1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zawiera następujące niezbędne 

elementy:

1) nazwę dokumentu: „świadectwo ukończenia studiów podyplomowych”;

2) informację o treści: „wydane w Rzeczypospolitej Polskiej”;

3) nazwę oraz siedzibę podmiotu prowadzącego studia podyplomowe;

4) godło uczelni albo logo innego podmiotu prowadzącego studia podyplomowe 

umieszczone w widocznym miejscu;

5) informacje dotyczące posiadacza świadectwa, w tym imiona i nazwisko oraz datę 

i miejsce urodzenia;

6) informacje dotyczące studiów podyplomowych, w tym nazwę, liczbę semestrów oraz 

wynik ukończenia;

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).
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7) wykaz zajęć wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych oraz liczbą 

punktów ECTS;

8) pieczątkę imienną i podpis kierownika podmiotu prowadzącego studia podyplomowe;

9) pieczęć urzędową podmiotu prowadzącego studia podyplomowe;

10) miejscowość i datę wydania świadectwa.

2. W przypadku świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego 

uzyskanie kwalifikacji podyplomowych włączonych do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji świadectwo zawiera również:

1) nazwę tej kwalifikacji;

2) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy 

dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 

986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650) dla kwalifikacji cząstkowej na przypisanym 

poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

§ 3. Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz świadectwo dyplomowanego 

specjalisty technologa zawierają następujące niezbędne elementy:

1) nazwę dokumentu – odpowiednio: „świadectwo dyplomowanego specjalisty” albo 

„świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa”;

2) informację o treści: „wydane w Rzeczypospolitej Polskiej”;

3) nazwę oraz siedzibę uczelni;

4) godło uczelni;

5) informacje dotyczące posiadacza świadectwa, w tym imiona i nazwisko oraz datę 

i miejsce urodzenia;

6) informacje dotyczące kształcenia specjalistycznego, w tym nazwę, liczbę semestrów 

i wynik ukończenia;

7) wykaz zajęć wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych;

8) pieczątkę imienną i podpis rektora uczelni;

9) pieczęć urzędową uczelni;

10) miejscowość i datę wydania świadectwa;

11) znak graficzny określony w przepisach wydanych art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 

21 kwietnia 2017 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej na 

poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tsmbvgi2teltqmfyc4mztgu3tinjqhe
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§ 4. Uwierzytelnienia dokumentu wydanego w związku z przebiegiem lub ukończeniem 

studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, przeznaczonego do obrotu 

prawnego z zagranicą dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie:

1) klauzuli uwierzytelniającej zawierającej stwierdzenie autentyczności podpisu i funkcji 

osoby podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej, którą jest opatrzony 

ten dokument;

2) podpisu osoby uwierzytelniającej;

3) pieczęci urzędowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, uczelni, instytutu 

badawczego, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk albo Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego;

4) miejscowości i daty uwierzytelnienia.

§ 5. 1. Za uwierzytelnienie dokumentu wydanego w związku z przebiegiem lub 

ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, przeznaczonego do 

obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 26 zł.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się:

1) na rachunek bankowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w przypadku 

uwierzytelniania dokumentów przez dyrektora Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej;

2) na rachunek bankowy albo w kasie uczelni, instytutu badawczego, instytutu naukowego 

Polskiej Akademii Nauk albo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – 

w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez rektora uczelni albo dyrektora 

instytutu badawczego, dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk albo 

dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.2)

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:
1) w zakresie niezbędnych elementów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych 
nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów 
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                                         Marcin Gubała

                 Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego

        /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do 
dyplomu (Dz. U. poz. 279),

2) w zakresie sposobu uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz 
wysokości i sposobu pobierania opłat za wykonywanie tych czynności – rozporządzeniem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 
(Dz. U. poz. 1554 oraz z 2018 r. poz. 229)

– które tracą moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 165 pkt 3 ustawy z dnia … 2018 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …).
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