
ZARZĄDZENIE NR ^/2020  

REKTORA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

z dnia 46  marca 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia Procedury przeprowadzania w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym postępowania w sprawie nostryfikacji 
dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania 
w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym 
poziomie, oraz ustalenia warunków i trybu zwalniania z opłaty

Na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, 
art. 327 ust. 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. 2020, poz. 85 j.t. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
wyższego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów 
za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1881) (dalej „Rozporządzenie”), zarządza się co następuje:

§1

1. Wprowadza się „Procedurę przeprowadzania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 
postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz 
postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie”, w treści 
załącznika do niniejszego zarządzenia.

2. Za postępowania, o którym mowa w ust. 1, pobierana jest opłata. Opłatę za postępowanie 
nostryfikacyjne ustala się w wysokości 50% wynagrodzenia profesora.

3. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, 
wydawane jest postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie. W 
takim przypadku opłaty, o której mowa w ust. 2, nie pobiera się.

4. Opłata jest należna niezależnie od wyniku postępowa nostryfikacyjnego.

5. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytet Medycznego albo w 
kasie Uczelni w terminie wyznaczonym przez właściwego dziekana, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

6. W przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o 
nostryfikację dyplomu właściwy dziekan, po zasięgnięciu opinii Rektora, może podjąć decyzję 
o zwolnieniu częściowym lub całkowitym z opłaty.

§2
1. Traci moc Zarządzenie Nr 86/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 

dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania i wnoszenia opłaty za nostryfikacje 
dyplomów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

2. W terminie od dnia 16.03.2020 r. do dnia 29.03.2020 r. wnioski w przedmiocie procedury 
określonej w §1 przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej na adres



rektor@wum.edu.pl. Wnioskodawca zostanie wezwany w terminie późniejszym w celu 
okazania oryginałów wymaganych zgodnie z ww. procedurą.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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