Postępowanie nostryfikacyjne dyplomu
studiów magisterskich lub równoznacznych
na kierunku farmacja
Postępowanie nostryfikacyjne dyplomu studiów magisterskich lub równoznacznych na kierunku farmacja
na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbywa się zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 roku
(Dz. U. 2015, poz. 1467).
Warunkiem koniecznym wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego na Wydziale Farmaceutycznym UM
w Łodzi jest pozytywne ukończenie testowego egzaminu weryfikującego stan wiedzy osoby ubiegającej się
o nostryfikację dyplomu i akceptacja Rady Wydziału Farmaceutycznego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu weryfikującego wiedzę jest:
1. Osobiste złożenie podania do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi z prośbą
o dopuszczenie do egzaminu weryfikacyjnego.
2. Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza
przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego Konsula RP.
3. Kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu,
wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument) oraz jego tłumaczenie na język polski przez
tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra
Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez
właściwego Konsula RP.
4. Kopię dowodu tożsamości.
Egzamin weryfikujący wiedzę składa się ze 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru z dyscyplin
obejmujących efekty kształcenia dla kierunku Farmacja zgodnie z obowiązującymi standardami
kształcenia– rozporządzenie z dnia 09.05.2012 r. (Dz.U. z 2012r. poz. 631) i w odniesieniu do uniwersalnej
charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 poz. 1842)
oraz zgodnie z Uchwałą Senatu UM nr 063/2017.
Egzamin trwa 120 minut i odbywa się jeden raz w roku (czerwiec). Pozytywne zaliczenie egzaminu wymaga
uzyskania co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi na pytania w nim zawarte. Przeprowadzanie egzaminu
weryfikacyjnego jest wolne od opłat.
Po pozytywnym zaliczeniu testu weryfikacyjnego kandydat zobowiązany jest złożyć podanie do Dziekana
Wydziału Farmaceutycznego o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej. Wniosek opiniuje Wydziałowa
Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów. Po pozytywnej opinii ww. Komisji, zostaje przedłożony Radzie
Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi wniosek o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej. Dzień podjęcia
stosownej uchwały przez Radę Wydziału Farmaceutycznego jest datą wszczęcia postępowania
nostryfikacyjnego.
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi ustala wysokość opłaty za przeprowadzenie procedury
nostryfikacyjnej (opłata nie uwzględnia kosztów uzupełniania ewentualnych braków w efektach
kształcenia). Opłatę wnosi się w terminie 14 dni od decyzji Rady Wydziału Farmaceutycznego i nie podlega
ona zwrotowi niezależnie od wyników dalszego postępowania.

W przeciągu 30 dni roboczych od dostarczenia potwierdzenia dokonania opłaty za postępowanie
nostryfikacyjne, Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów wydaje decyzję o wynikach
postępowania lub o konieczności dostarczenia dokumentów wspomagających ocenę osiągniętych efektów
kształcenia. W przypadku stwierdzenia braków w efektach kształcenia, wynikających z różnicy
programowej muszą być one zaliczone na podstawie aktualnie obowiązujących treści dydaktycznych na
Wydziale Farmaceutycznym UM w Łodzi, w terminie nie dłuższym niż 2 lata, w trakcie zajęć
dydaktycznych przewidzianych Regulaminem Studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Końcowe
zaliczenie uzupełnianych braków jest tożsame formą i treścią z zaliczeniem przedmiotu przez studentów
Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi.
Postępowanie nostryfikacyjne kończy się pozytywnie uchwałą Rady Wydziału Farmaceutycznego
w sprawie uznania uzyskanego dyplomu za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych
uzyskanych w kraju, bądź negatywnie odmową uznania dyplomu uzyskanego za granicą. Odwołanie od
postanowienia tej uchwały można złożyć do Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Łódź, dnia ................................. r.

...........................................................................
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)
Adres do korespondencji:

(data)

...........................................................................
...........................................................................
Adres e-mail: ........................................................
Telefon: ...............................................................

Dziekan
Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

PODANIE
o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego
Zwracam

się

z

uprzejma

dyplomu nr .........................
(nr dyplomu)

prośbą

o

wszczęcie

postępowania

nostryfikacyjnego

mojego

, wydanego dnia ……………… r.
(data wydania)

przez ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(nazwa uczelni wydającej dyplom, nazwa państwa, w którym działa instytucja, która wydała dyplom)

.......................................................................................................................................................

(nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą
została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę instytucji, która
wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo
lub dyplom)

Załączam następujące dokumenty:
1) kopię dyplomu uzyskanego za granicą oraz jego tłumaczenie na język polski;
2) kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu,
wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument) oraz jego tłumaczenie na język polski;
3) kopię dowodu tożsamości;
4) oryginały powyższych dokumentów do wglądu.
Tłumaczenie na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, winne być sporządzone przez tłumacza
przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego Konsula RP.

..............................................
(podpis Wnioskodawcy)

___________________________________________________________________________
Równocześnie oświadczam, że zapoznałam/łem się Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia
2015 roku „W sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie
potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia” (Dz. U. 2015, poz. 1467).

..............................................
(podpis Wnioskodawcy)

