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2 System szkolnictwa wyższego Iranu 

Niniejsze opracowanie zawiera następujące elementy: 

1) schemat obrazujący system edukacji Iranu; 

2) wykaz dokumentów dających w Iranie prawo do podjęcia studiów krótkiego cyklu lub studiów 

pierwszego stopnia; 

3) opis studiów krótkiego cyklu; 

4) opis studiów pierwszego stopnia – wraz z nazwami uzyskiwanych tytułów i podstawami 

prawnymi do ich uznania w Polsce; 

5) opis studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów wyższych – wraz z nazwami uzyskiwanych 

tytułów i podstawami prawnymi do ich uznania w Polsce; 

6) informacje dotyczące studiów trzeciego stopnia oraz nadawanego po ich ukończeniu stopnia 

naukowego – wraz z podstawą prawną do jego uznania w Polsce; 

7) skalę ocen; 

8) listę uznanych uczelni funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego Iranu; 

9) tabelę ewaluacyjną – zawierającą zestawienie irańskich dyplomów oraz uprawnień, jakie dają 

one w Polsce; 

10) przykłady irańskich dyplomów i innych dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noty prawne 

1. Opracowanie udostępnione jest na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-

NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0 International).  

2. Informacje zawarte w opracowaniu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie 

stanowią źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym 

stanowiskiem właściwych organów lub władz. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
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Schemat system edukacji Iranu 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

Egzamin wstępny 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

źródło: opracowanie własne  

 

Szkoła podstawowa (5 lat) 

 

Guidance school (3 lata) 

szkoła średnia 

techniczna 

(3 lata) 

szkoła średnia ogólnokształcąca 

(3 lata) 

kształcenie przeduniwersyteckie (1 rok) 

peesh daneshgah-ii, دانشگاهی پیش 

Krajowy egzamin wstępny na studia (konkur, سراسری آزمون) 

Studia jednolite  

(5-7 lat) 

 

Continuous Master  

Karshenasi-arshad 

payvasteh,  

  پیوسته ارشد كارشناسي

Specialised Doctorate  

 Doktura takhsees,  

یتخصص دکتری  ) 

 

Associate (2 lata) 

Kardani, Fogh Diplom, 

 کاردانی

 

Studia doktoranckie 
(3-6 lat) 

 Doktura, دکترا  
 

szkoła średnia 

zawodowa 

(3 lata) 
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Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wyższych krótkiego cyklu lub 

studiów pierwszego stopnia 

 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Iranie mają osoby, które posiadają świadectwo 
ukończenia rocznego kształcenia przeduniwersyteckiego (peesh daneshgah-ii, دانشگاهی پیش). Przyjęcie 
na studia odbywa się na podstawie wyników centralnego egzaminu wstępnego (konkur, رسارسی آزمون). 
 
Świadectwa uzyskane w Pakistanie mogą zostać uznane w Polsce na podstawie decyzji kuratora 
oświaty zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 
1457).  
 

 

 

Studia krótkiego cyklu 

 

W Iranie studia krótkie trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu Associate (Kardani, Fogh 
Diplom, کاردانی). Warunkiem jego wydania jest uzyskanie przez studenta 68 punktów kredytowych. Na 
studia te mogą zostać przyjęte osoby, które ukończyły 11 klasę.  
 
Instytuty techniczne oferują studia prowadzące do uzyskania dyplomu Associate, które są 
przeznaczone dla absolwentów 8 klasy. W tym przypadku program kształcenia trwa 5 lat. 
 
Dyplom Associate może zostać wydany także osobom studiującym na studiach pierwszego stopnia 
(Bachelor, Karshenasi, کارشناسی) – po uzyskaniu przez nich 68 punktów kredytowych.  
 
Dyplomy Associate uzyskane w Iranie nie mają swoich odpowiedników w polskim systemie edukacji  
i z tego względu nie podlegają w naszym kraju formalnemu uznaniu. Po przyjęciu kandydata na studia 
pierwszego stopnia polska uczelnia mogłaby zaliczyć okres kształcenia odbytego w Iranie na poczet 
tych studiów.  
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Studia pierwszego stopnia 

 

Warunkiem wstępu na studia pierwszego stopnia w Iranie jest ukończenie rocznego kształcenia 
przeduniwersyteckiego (peesh daneshgah-ii, دانشگاهی پیش) oraz zdanie egzaminu wstępnego.  
 
Studia pierwszego stopnia trwają w tym kraju 4-5 lat i kończą się uzyskaniem dyplomu Bachelor 
(Karshenasi, Lisans, کارشناسی). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przynajmniej  
130 punktów kredytowych. 
 
Studia pierwszego stopnia dla osób, które już posiadają dyplom Associate trwają 2 lata i kończą się 
uzyskaniem dyplomu Discontinuous Bachelor (Karshenasi napayvasteh, ناپیوسته کارشناسی). 
 
Posiadacze tytułu Bachelor są w Iranie uprawnieni do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego 
stopnia. 
 
Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
poz. 1668) uzyskany w Iranie dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo do kontynuacji 
kształcenia na studiach drugiego stopnia, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach 
drugiego stopnia.  
 
UWAGA: Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 
podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 
 
Określenie polskiego odpowiednika irańskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 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). 
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Studia drugiego stopnia i studia jednolite 

 

Warunkiem wstępu na studia drugiego stopnia w Iranie jest dyplom Bachelor i zdanie egzaminu 
wstępnego. 
 
Studia drugiego stopnia trwają w tym kraju 2 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu Discontinous 
Master (Karshenasi-arshad napayvasteh, شناسيركا شدار   .(ناپیوسته 
 
Studia jednolite trwają zwykle 5-6 lat (studia medyczne 7 lat) i kończą się uzyskaniem dyplomu 
Continuous Master (Karshenasi-arshad payvasteh, پیوسته ارشد كارشناسي) lub Specialised Doctorate 
(Doktura takhsees, تخصصی دکتری). Warunkiem ukończenia studiów jednolitych jest uzyskanie 
odpowiedniej ilości punktów kredytowych (studia 5-letnie – 180, studia 6-letnie – 210, studia  
7-letnie – 290) oraz zwykle dodatkowo przygotowanie i obrona pracy dyplomowej oraz odbycie 
praktyk.  
 
Wszystkie ww. dyplomy dają ich posiadaczom prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia 
doktoranckie w Iranie. 
 
Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
poz. 1668) uzyskany w Iranie dyplom ukończenia studiów, dający w tym kraju prawo ubiegania się  
o nadanie stopnia doktora, uprawnia w Polsce do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia 
lub ubiegania się o nadanie stopnia doktora.  
 
UWAGA: Zgodnie z art. 160 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęcie na studia 
podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji. 
 
Określenie polskiego odpowiednika irańskiego dyplomu jest możliwe w drodze nostryfikacji, zgodnie 
 z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 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). 
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Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 

 

Warunkiem wstępu na studia doktoranckie w Iranie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów 
drugiego stopnia lub studiów jednolitych, tzn. Discontinuous Master (Karshenasi-arshad napayvasteh, 

شناسيركا شدار   lub (پیوسته ارشد كارشناسي ,Karshenasi-arshad payvasteh) Continuous Master ,(ناپیوسته 
Specialised Doctorate (Doktura takhsees, تخصصی دکتری). 
 
Studia doktoranckie trwają w tym kraju minimum 3 lata (maksimum 6 lat) i podzielone są na dwie 
części: zajęcia na uczelni oraz pracę badawczą. Po ukończeniu zajęć na uczelni student zdaje egzamin. 
Pomyślny wynik egzaminu pozwala na przejście do drugiego etapu poświęconego przygotowaniu pracy 
doktorskiej oraz prowadzeniu badań naukowych. Po pomyślnej obronie pracy doktorskiej nadawany 
jest stopień naukowy Doktura (دکترا). 
 
Polski odpowiednik irańskiego stopnia naukowego może zostać ustalony w drodze nostryfikacji,  
w oparciu o rozporządzenie 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.  
poz. 1168). 
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Skala ocen 

 

W Iranie stosuje się jedną skalę na wszystkich poziomach edukacji. Najniższą oceną jest „0”,  
a najwyższą „20”. Oprócz ocen numerycznych stosowane są również oceny literowe. 

17 – 20 A 

14 – 16 B 

12 – 13 C 

10 – 11 D 

0 - 9 F 

 

W zależności od poziomu edukacji inna jest najniższa ocena zdająca.  

poziom edukacji najniższa ocena zdająca najniższa skumulowana 

średnia ocen (cumulative GPA) 

szkoła średnia 7 10 

studia krótkiego cyklu oraz 

studia pierwszego stopnia 

10 12 

studia drugiego stopnia 12 14 

studia doktoranckie 14 15 

 

 

Lista uczelni 

 

Lista uznanych uczelni działających w systemie szkolnictwa wyższego Iranu dostępna jest na stronach 

internetowych: 

 https://www.msrt.ir/en/page/8/universities - strona w języku angielskim, zawiera listę 

publicznych uczelni w Iranie, podległych Ministerstwu Nauki, Badań i Technologii; 

 https://www.msrt.ir/fa/grid/146/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%

87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C – strona  

w języku perskim, zawiera listę publicznych uczelni w Iranie, podległych Ministerstwu Nauki, 

Badań i Technologii 

 World Higher Education Database: http://www.whed.net   

https://www.msrt.ir/en/page/8/universities
https://www.msrt.ir/fa/grid/146/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.msrt.ir/fa/grid/146/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.msrt.ir/fa/grid/146/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.whed.net/
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Tabela ewaluacyjna irańskich dyplomów 

 

Nazwa dyplomu/kwalifikacji 
Uznanie dyplomu w celu kontynuacji 
kształcenia w Polsce  

Uznanie w innych celach 

Associate 

(Kardani, Fogh Diplom, کاردانی ) 

Możliwość zaliczenia okresu studiów 
na poczet studiów pierwszego stopnia. 

Brak odpowiednika w 
polskim systemie edukacji 

Bachelor  

(Karshenasi, Lisans, کارشناسی ) 

Możliwość kontynuacji kształcenia na 
studiach drugiego stopnia. 

 

UWAGA: Przyjęcie na studia 
podyplomowe możliwe jest wyłącznie 
po określeniu polskiego odpowiednika 
w drodze nostryfikacji. 

 

Nostryfikacja 
Discontinuous Bachelor  

(Karshenasi napayvasteh, 
 ( ناپیوسته کارشناسی

Discontinuous Master  

(Karshenasi-arshad napayvasteh,  

شناسيركا شدار   ( ناپیوسته 

Możliwość kontynuacji kształcenia na 
studiach doktoranckich lub w szkole 
doktorskiej oraz do wszczęcia 
postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora. 

 

UWAGA: Przyjęcie na studia 
podyplomowe możliwe jest wyłącznie 
po określeniu polskiego odpowiednika 
w drodze nostryfikacji. 

 

Nostryfikacja Continuous Master  
(Karshenasi-arshad payvasteh,  
 ( پیوسته ارشد كارشناسي

Specialised Doctorate  
(Doktura takhsees,  
 ( تخصصی دکتری

Doctoral Degree  

(Doktura, دکترا ) 
Nostryfikacja Nostryfikacja 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

W Iranie nie ma określonych w przepisach wzorów dyplomów. Każda uczelnia wydaje dyplomy  

o własnym wzorze. Dyplomy są wydawane w języku perskim (dokumentom tym często towarzyszą 

oficjalne tłumaczenia na język angielski).  

 

Dyplom Associate (Kardani, Fogh Diplom, کاردانی )  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tłumaczenie dyplomu Associate  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor (Karshenasi, Lisans, کارشناسی )  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu Bachelor (str. 1) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu Bachelor (str. 2) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu Bachelor (str. 3) 

 



 

ENIC-NARIC Polska, 2019 r. 

16 System szkolnictwa wyższego Iranu 

Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tłumaczenie transkryptu do dyplomu Bachelor (str. 1) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tłumaczenie transkryptu do dyplomu Bachelor (str. 2) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom ukończenia jednolitych studiów wyższych na kierunku medycyna – Specialised Doctorate  

(Doktura takhsees, تخصصی دکتری ) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tłumaczenie dyplom ukończenia jednolitych studiów wyższych na kierunku medycyna 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych na kierunku medycyna (str. 1) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych na kierunku medycyna (str. 2) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych na kierunku medycyna (str. 3) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tłumaczenie transkryptu do dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych na kierunku 

medycyna (str. 1) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tłumaczenie transkryptu do dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych na kierunku 

medycyna (str. 2) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tłumaczenie transkryptu do dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych na kierunku 

medycyna (str. 3) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tłumaczenie transkryptu do dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych na kierunku 

medycyna (str. 4) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tłumaczenie transkryptu do dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych na kierunku 

medycyna (str. 5) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Discontinous Master (Karshenasi-arshad napayvasteh, شناسيركا شدار   (ناپیوسته 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tłumaczenie dyplomu Discontinous Master  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu Discontinous Master  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tłumaczenie transkryptu do dyplomu Discontinous Master (str. 1) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tłumaczenie transkryptu do dyplomu Discontinous Master (str. 2) 

 

 


