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2 System szkolnictwa wyższego Syrii 

Niniejsze opracowanie zawiera następujące elementy: 

1) schemat obrazujący system szkolnictwa wyższego Syrii; 

2) wykaz dokumentów dających w Syrii 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 poziomu pośredniego i studiów drugiego stopnia – 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) listę uznanych uczelni funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego Syrii; 

8) tabelę ewaluacyjną – zawierającą zestawienie syryjskich dyplomów oraz uprawnień, jakie dają 

one w Polsce; 

9) przykłady syryjskich 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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3 System szkolnictwa wyższego Syrii 

System szkolnictwa wyższego Syrii – diagram 

 

 

 

Diagram pochodzi ze strony internetowej: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php   

  

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
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Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wyższych pierwszego stopnia 

lub jednolitych studiów wyższych 

 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Syrii maja osoby, które legitymują się General 
Secondary Education Certificate (tzw. Baccalaureate). W niektórych przypadkach na studia wyższe 
przyjmowane są też osoby, które osiągnęły wysokie wyniki na Technical Secondary Education 
Certificate. 
 
Uzyskane w Syrii świadectwa uprawniające tam do podejmowania studiów wyższych podlegają  
w Polsce uznaniu na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. 2018 poz. 1457).  
 

 

Studia krótkiego cyklu 

 

Krótkie programy studiów mają w Syrii ściśle zawodowy charakter. Oferowane są w dziedzinach takich, 
jak np. agriculture, business administration, economics, engineering, nursing, turism czy transport. 
Kształcenie prowadzone jest w tzw. technical lub intermediate institutes (معھد متوسط / معھد تقاني) i są na 
nie przyjmowane zarówno osoby, które posiadają Secondary Education Certificate, jak i osoby, które 
posiadają Technical Secondary Education Certificate. Program tych studiów trwa 2 lata i kończy się 
uzyskaniem Technical Diploma Certificate (شھادة دبلوم تقاني) lub Certificate of Associate Degree (المجاز 
  .tłumaczonego czasem jako Certificate of Licensed Assistant ,(شھادة مساعد
 
Posiadacze Certificate of Associate Degree, którzy podczas studiów osiągnęli dobre wyniki, mogą 
kontynuować kształcenie na 2 roku studiów pierwszego stopnia. 
 
Technical Diploma Certificate i Certificate of Associate Degree nie mają swojego odpowiednika  
w polskim systemie edukacji i z tego względu nie podlega w naszym kraju formalnemu uznaniu. Po 
przyjęciu kandydata na studia wyższe pierwszego stopnia polska uczelnia może jednaj zaliczyć na ich 
poczet zajęcia zrealizowane w trakcie trwania ww. programów kształcenia. 
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Studia pierwszego stopnia 

 

Studia pierwszego stopnia w Syrii mogą mieć charakter ogólnoakademicki lub zawodowy i najczęściej 
trwają 4 lata. Program kształcenia na niektórych kierunkach może być jednak dłuższy i wynosi 
odpowiednio 5 lat dla studiów na kierunku architektura, inżynieria, stomatologia, farmacja  
i weterynaria oraz 6 lat dla kierunku medycyna.  
 
Niezależnie od kierunku, studia pierwszego stopnia kończą się w Syrii uzyskaniem tytułu Bachelor 
 ze wskazaniem dziedziny (czasem używany jest również termin Licence), z wyjątkiem (اإلجازة)
absolwentów kierunku lekarskiego, którzy otrzymują tytuł Doctor of Medicine.  
 
Wszystkie dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia dają ich posiadaczom prawo do 
kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia, choć co do zasady uczelnie nie przyjmują 
kandydatów ze średnią ocen poniżej 60%. 
 
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 Syrii 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. 
 
Polski odpowiednik syryjskiego dyplomu uzyskanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia może 
zostać ustalony w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie 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 poziomu pośredniego i studia drugiego stopnia 

 

Posiadacze dyplomu Bachelor mają w Syrii możliwość podjęcia dwóch rodzajów dalszych studiów – 
studiów pośrednich (nie dających później bezpośredniego wstępu na studia doktoranckie) lub 
standardowych studiów drugiego stopnia. 
 
Studia pośrednie trwają z reguły od 1 roku do 2 lat i kończą się uzyskaniem Diploma of Higher Studies 
lub Postgraduate Diploma. Niekiedy syryjskie uczelnie wymagają posiadania tych dyplomów od 
kandydatów na studia drugiego stopnia. 
 
Studia drugiego stopnia trwają z reguły 2 lata (jeśli rada danego wydziału wyrazi zgodę, istnieje 
możliwość ich wydłużenia o 1 rok) i prowadzą do uzyskania tytułu Master (الماجستیر) ze wskazaniem 
dziedziny. Do ich ukończenia niezbędne jest przedstawienie i publiczna obrona pracy dyplomowej. 
Dyplom Master uprawnia w Syrii do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie. 
 
Diploma of Higher Studies i Postgraduate Diploma nie mają swojego odpowiednika w polskim systemie 
edukacji i z tego względu nie podlegają w naszym kraju formalnemu uznaniu. W przypadku przyjęcia 
kandydata na studia wyższe drugiego stopnia, polska uczelnia może jednaj zaliczyć na ich poczet zajęcia 
zrealizowane w trakcie trwania ww. programów kształcenia. 
 
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 Syrii 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. 
 
Polski odpowiednik syryjskiego dyplomu uzyskanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia może 
zostać ustalony w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie 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) 

 

Studia doktoranckie w Syrii trwają z reguły 4 lata (jeśli rada danego wydziału wyrazi zgodę, istnieje 
możliwość ich wydłużenia o 1 rok) i kończą się uzyskaniem stopnia PhD (الدكتوراة). Ich program obejmuje 
zajęcia na uczelni, napisanie i obronę pracy doktorskiej oraz konieczność opublikowania przynajmniej 
2 artykułów naukowych. PhD jest jedynym stopniem naukowym w Syrii. 
 
Polski odpowiednik syryjskiego dyplomu doktorskiego 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). 
 
  

 

Skala ocen 

 

Syryjskie uczelnie stosują procentowe skale ocen (od 0 do 100), przy czym wartości przypisywane 
poszczególnym ocenom różnią się w zależności od rodzaju instytucji i poziomu kształcenia. Poniższa 
tabela obrazuję tę zależność. 
 

Studia krótkie Studia pierwszego stopnia Studia drugiego stopnia 

Wartość % Opis Wartość % Opis Wartość % Opis 

0-49% Fail  0-49% Fail 0-59% Fail 

50-64% Pass  50-59% Pass  60-64% Pass  

65-74% Good  60-69% Good 65-74% Good 

75-84% Very good 70-79% Very good 75-84% Very good 

85-100% Excellent  80-89% Excellent  85-94% Excellent  

  90-100% Honours  95-100% Honours  

 
Tabela 1: Zależność między poziomem kształcenia a procentowymi wartościami przypisywanymi 
poszczególnym ocenom. 
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Lista uczelni 

 

Lista uznanych syryjskich uczelni dostępna jest na stronie internetowej syryjskiego Ministerstwa 

Szkolnictwa Wyższego: http://www.mohe.gov.sy/mohe/index.php.  

UWAGA: Strona dostępna jest tylko w języku arabskim, dlatego w przypadku nieznajomości tego języka 

można albo włączyć w przeglądarce opcję „przetłumacz stronę” (sugerujemy tłumaczenie na język 

angielski) albo postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami. 

1. Kliknij w podany wyżej link, a następnie z prawej strony wyszukaj zaznaczoną na poniższym 

obrazku ramkę. 

 

2. Kliknij na odpowiednią opcję. 

 

Uniwersytety państwowe 

Uniwersytety prywatne 

http://www.mohe.gov.sy/mohe/index.php
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3. Klikając na znaczek „+” rozwiń listę uczelni. Po najechaniu kursorem na wybraną uczelnię, na 

dole okna przeglądarki wyświetli się adres strony internetowej, który najczęściej zawiera  

w sobie nazwę uczelni (lub jej akronim) w języku angielskim.  
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Tabela ewaluacyjna syryjskich dyplomów 

 

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

Uznanie w innych celach 

Technical Diploma Certificate 
 (شھادة دبلوم تقاني)

 

Brak odpowiednika w 
polskim systemie edukacji. Certificate of Associate Degree 

 (شھادة مساعد المجاز)
Certificate of Licensed Assistant 

Możliwość zaliczenia okresu studiów 
na poczet studiów pierwszego stopnia. 

Bachelor (اإلجازة) ze wskazaniem 
dziedziny / Licence 

Możliwość kontynuacji kształcenia na 
studiach drugiego stopnia. 
 
UWAGA: Przyjęcie na studia 
podyplomowe możliwe jest wyłącznie 
po określeniu polskiego odpowiednika 
w drodze nostryfikacji. 

Nostryfikacja 

Doctor of Medicine 

Diploma of Higher Studies  
Możliwość zaliczenia okresu studiów 
na poczet studiów drugiego stopnia. 

Nostryfikacja  

Postgraduate Diploma 

Master (الماجستیر) ze wskazaniem 
dziedziny 

Możliwość kontynuacji kształcenia na 
studiach drugiego stopnia, na studiach 
doktoranckich lub w szkole doktorskiej 
oraz możliwość wszczęcia 
postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora. 
 
UWAGA: Przyjęcie na studia 
podyplomowe możliwe jest wyłącznie 
po określeniu polskiego odpowiednika 
w drodze nostryfikacji. 

Nostryfikacja  

PhD (الدكتوراة) Nostryfikacja  Nostryfikacja  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Absolwenci studiów wyższych w Syrii otrzymują dwa dokumenty: Graduation Certificate, który 

przedstawiany jest przez nich w procesie rekrutacji na dalsze studia, oraz właściwy dyplom, wydawany 

według określonego wzoru (vide przykłady poniżej). Dokumenty te są wydawane w języku arabskim, 

choć czasem towarzyszą im oficjalne tłumaczenia na język angielski.  

 

Tymczasowy dokument o uzyskaniu Technical Diploma Certificate (strona 1 z 5) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tymczasowy dokument o uzyskaniu Technical Diploma Certificate (strona 2 z 5) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tymczasowy dokument o uzyskaniu Technical Diploma Certificate (strona 3 z 5)  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tymczasowy dokument o uzyskaniu Technical Diploma Certificate (strona 4 z 5)  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tymczasowy dokument o uzyskaniu Technical Diploma Certificate (strona 5 z 5) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 1 (strona 1 z 11) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 1 (strona 2 z 11) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 1 (strona 3 z 11) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 1 (strona 4 z 11) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 1 (strona 5 z 11) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 1 (strona 6 z 11) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 1 (strona 7 z 11) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 1 (strona 8 z 11) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 1 (strona 9 z 11) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 1 (strona 10 z 11) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 1 (strona 11 z 11)  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 2 (strona 1 z 5)  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 2 (strona 2 z 5) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 2 (strona 3 z 5) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 2 (strona 4 z 5) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom Bachelor/Licence – przykład 2 (strona 5 z 5) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tymczasowy dokument o uzyskaniu tytułu Bachelor/Licence (strona 1 z 2) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tymczasowy dokument o uzyskaniu tytułu Bachelor/Licence (strona 2 z 2) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tymczasowy dokument o uzyskaniu tytułu Master (strona 1 z 3) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tymczasowy dokument o uzyskaniu tytułu Master (strona 2 z 3) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Tymczasowy dokument o uzyskaniu tytułu Master (strona 3 z 3) 

 

 


