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2 System szkolnictwa wyższego Litwy 

Niniejsze opracowanie zawiera następujące elementy: 

1) schemat obrazujący system edukacji Litwy; 

2) wykaz dokumentów dających na Litwie prawo do podjęcia studiów pierwszego stopnia  

i jednolitych studiów wyższych; 

3) opis studiów pierwszego stopnia – wraz z nazwami uzyskiwanych tytułów i wskazanie podstaw 

prawnych do ich uznania w Polsce; 

4) opis studiów drugiego stopnia – wraz z nazwami uzyskiwanych tytułów i wskazanie podstaw 

prawnych do ich uznania w Polsce; 

5) opis studiów jednolitych – wraz z nazwami uzyskiwanych tytułów i wskazanie podstaw 

prawnych do ich uznania w Polsce; 

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

stopnia naukowego oraz wskazanie podstawy prawnej do jego uznania w Polsce; 

7) informacje dotyczące wyższego stopnia naukowego oraz wskazanie podstawy prawnej do jego 

uznania w Polsce; 

8) informacje dotyczące tytułu Profesora i Docenta; 

9) listę uznanych uczelni funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego Litwy; 

10) tabelę ewaluacyjną – zawierającą zestawienie białoruskich dyplomów oraz wskazanie 

uprawnień, jakie dają one w Polsce; 

11) przykłady litewskich dyplomów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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System szkolnictwa wyższego Litwy – diagram 

 

 

Diagram pochodzi ze strony internetowej: http://www.skvc.lt/default/en/education-in-

lithuania/higher 

  

http://www.skvc.lt/default/en/education-in-lithuania/higher
http://www.skvc.lt/default/en/education-in-lithuania/higher
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4 System szkolnictwa wyższego Litwy 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wyższych pierwszego stopnia 

oraz studiów jednolitych 

 

Świadectwa o uzyskaniu wykształcenia średniego, świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowo-
technicznej, świadectwa ukończenia średniej szkoły zawodowej, wydane na Litwie do dnia 23 czerwca 
1995 r., są uznawane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie umowy 
międzynarodowej, tj.: Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia 
szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni 
naukowych i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze  w dniu 7 czerwca 1972 r. (Dz. U. z 1975 r.  
Nr 5, poz. 28 i 29). 
 
Zgodnie z art 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 1457) 
świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane 
przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach 
przewidzianych w umowach międzynarodowych. 
 
Dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i studia jednolite, 
wydane na Litwie po 23 czerwca 1995 r., uznawane są na podstawie Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów 
uprawniających do podejmowania studiów wyższych oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów 
zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki podpisaną w Wilnie dnia 9 marca 2005 r. 
(M.P. Nr 71, poz. 979). 
 
 
 

 

Studia nieuniwersyteckie – neuniversitetinës studijos 

 

Do roku akademickiego 2006/2007 na Litwie istniało 3-4-letnie ukierunkowane  zawodowo kształcenie 
na poziomie policealnym, które przygotowywało absolwentów  do wejścia na rynek pracy. Odbywało 
się ono w instytucjach szkolnictwa wyższego typu nieuniwersyteckiego (kolegija, aukštesnioji 
mokykla). Kształcenie kończyło się uzyskaniem dyplomu o nazwie Aukštojo mokslo diplomas lub 
Aukštesniojo mokslo diplomas .  
 
Okres kształcenia potwierdzony dyplomem neuniversitetinës studijos może zostać zaliczony przez 
polską uczelnię na poczet studiów pierwszego stopnia, na zasadach określonych w regulaminie 
studiów. 
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5 System szkolnictwa wyższego Litwy 

Studia pierwszego stopnia 

 

Studia pierwszego stopnia trwają na Litwie  3-4 lata (co odpowiada 180-210 ECTS) i kończą się 
uzyskaniem dyplomu  Bakalauras lub Profesinis Bakalauras. Dyplomy te dają na Litwie prawo do 
wstępu na studia drugiego stopnia. 
 
Stwierdzenie równoważności dyplomów Bakalauras i Profesinis Bakalauras z ich polskimi 
odpowiednikami jest możliwe w drodze nostryfikacji na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia 
studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. 
poz. 1881). 
 
W stosunku do dyplomów Bakalauras, wydanych przed 1 maja 2004 r., do celów dalszego kształcenia 
stosuje się art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. poz. 1668), który stanowi, że jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje 
prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie 
szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej do 
kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia. 
 
W stosunku do dyplomów Bakalauras i Profesinis Bakalauras, wydanych od dnia 1 maja 2004 r. (dzień 
wstąpienia Litwy do Unii Europejskiej), zastosowanie mają przepisy: 

 art. 326 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym litewski dyplom, 
potwierdzający ukończenie trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co 
najmniej trzy lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na 
poziomie studiów pierwszego stopnia; 

 art. 326 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym uzyskany na Litwie 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, na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte jedynie te 
osoby, których dyplomy potwierdzają w Polsce posiadanie wykształcenia wyższego na podstawie  
art. 326 ust. 1 lub których dyplomy zostały uznane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami  
w oparciu o umowy międzynarodowe albo przepisy o nostryfikacji. 
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Studia drugiego stopnia i studia jednolite 

 

Studia drugiego stopnia trwają na Litwie od 1,5 roku do 2 lat (co odpowiada 90-120 ECTS) i kończą się 
uzyskaniem dyplomu Magistras.  
 
Studia jednolite trwają w trybie dziennym 5-6 lat (co odpowiada 300-360 ECTS) i również kończą się 
uzyskaniem dyplomu Magistras. Studia te prowadzone są obecnie na kierunkach takich, jak medycyna, 
farmacja, weterynaria, prawo, religioznawstwo. 
 
W starym systemie (do 2000 r.) po ukończeniu jednolitych studiów wyższych – niezależnie od kierunku 
– wydawany był dokument o nazwie Diplomas lub Aukstojo mokslo diplomas. 
 
Wszystkie ww. dyplomy dają na Litwie prawo do wstępu na studia doktoranckie i uzyskania stopnia 
Daktaras. 
 
Stwierdzenie równoważności dyplomu Magistras wydanego do dnia 23 czerwca 1995 r. z jego polskim 
odpowiednikiem jest możliwe na podstawie umowy międzynarodowej, tj. Konwencji o wzajemnym 
uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół 
wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni naukowych i tytułów naukowych, sporządzonej  
w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 roku (Dz. U. z 1975 r. Nr 5, poz. 28 i 29). 
 
Stwierdzenie równoważności dyplomu Magistras wydanego po dnia 23 czerwca 1995 r., z jego polskim 
odpowiednikiem jest możliwe w drodze nostryfikacji na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia 
studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. 
poz. 1881). 
 
W stosunku do dyplomów Magistras, wydanych od dnia 23 czerwca 1995 r. do dnia 1 maja 2004 r. do 
celów dalszego kształcenia zastosowanie ma art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), który stanowi, że jeżeli dyplom potwierdzający 
ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub 
ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa 
uczelnia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuacji kształcenia na 
studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie stopnia doktora. 
 
W stosunku do dyplomów Magistras, wydanych od dnia 1 maja 2004 r. (dzień wstąpienia Litwy do 
Unii Europejskiej) stosuje się przepisy: 

 art. 326 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym litewski dyplom, 
potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia lub co najmniej czteroletnich studiów 
jednolitych  – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na 
poziomie studiów drugiego stopnia; 

 art. 326 ust. 2 ww. ustawy zgodnie z którym uzyskany na Litwie dyplom ukończenia studiów dający 
w tym kraju prawo do 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, na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte jedynie te 
osoby, których dyplomy potwierdzają w Polsce posiadanie wykształcenia wyższego na podstawie  
art. 326 ust. 1 lub których dyplomy zostały uznane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami  
w oparciu o umowy międzynarodowe albo przepisy o nostryfikacji. 
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Studia trzeciego stopnia i niższy stopień naukowy Daktaras 

 

Studia trzeciego stopnia (tzw. aspirantura) kończą się na Litwie uzyskaniem stopnia naukowego 
Daktaras. 
 
Stopień Daktaras, wydany na Litwie do dnia 1 maja 2004 r. może być uznany za równoważny z jego 
polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych 
i stopni w zakresie sztuki nadawanych za granicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1877). 
 
Równoważność stopnia Daktaras, uzyskanego na Litwie od dnia 1 maja 2004 r. (dzień wstąpienia Litwy 
do Unii Europejskiej) reguluje art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U., poz. 1668), zgodnie z którym stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki 
nadany przez uznaną litewską instytucję posiadającą uprawnienie do jego nadawania, jest 
równoważny ze stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki, o których mowa w ustawie.  
 

 

 

Wyższy stopień naukowy Habilituotas Daktaras 

 

Stopień Habilituotas Daktaras wydany na Litwie do dnia 1 maja 2004 r., może być uznany za 
równoważny z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni 
naukowych i stopni w zakresie sztuki nadawanych za granicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1877). 
 
Równoważność stopnia Habilituotas Daktaras, uzyskanego na Litwie od dnia 1 maja 2004 r., reguluje 
art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U., poz. 1668), 
zgodnie z którym stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki nadany przez uznaną litewską 
instytucję posiadającą uprawnienie do jego nadawania, jest równoważny ze stopniem naukowym lub 
stopniem w zakresie sztuki, o których mowa w ustawie. 
 
UWAGA: Od dnia 28 sierpnia 2009 r. stopień Habilituotas Daktaras nie jest już nadawany.  
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Tytuł naukowy Profesoriaus i Docentas 

 

Tytuł naukowy Profesoriaus wydany na Litwie do dnia 23 czerwca 1995 r., jest uznawany za 
równoważny z polskim tytułem naukowym profesora na podstawie umowy międzynarodowej,  
tj. Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół 
średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni naukowych i tytułów 
naukowych, sporządzonej w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 roku (Dz. U. z 1975 r. Nr 5, poz. 28 i 29). 

 
Tytuł naukowy Profesoriaus, wydany na Litwie po 23 czerwca 1995 r., nie może być uznany za 
równoważny z polskim tytułem naukowym, gdyż ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U., poz. 1668) nie przewiduje (w przypadku braku umów międzynarodowych) 
możliwości uznawania równoważności tytułu profesora nadanego za granicą z jego polskim 
odpowiednikiem w drodze nostryfikacji.  
 
Atestat o nadaniu tytułu naukowo-pedagogicznego Docentas nie podlega w Polsce formalnemu 
uznaniu ani na podstawie umów międzynarodowych, ani w drodze nostryfikacji ze względu na brak 
jego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa wyższego 
 

 

 

 

Lista uznanych uczelni 

 

Lista uznanych litewskich uczelni dostępna jest na następujących stronach internetowych: 

https://www.aikos.smm.lt/en/Study/SitePages/Home.aspx  

http://www.4icu.org/lt/   

http://www.studyinlithuania.lt/en/institutions ? 

  

https://www.aikos.smm.lt/en/Study/SitePages/Home.aspx
http://www.4icu.org/lt/
http://www.studyinlithuania.lt/en/institutions
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Tabela ewaluacyjna litewskich dyplomów uzyskanych do 23.06.1995 r. 

 

Nazwa dyplomu/kwalifikacji 
Uznanie dyplomu w celu kontynuacji 

kształcenia w Polsce  
Uznanie w innych celach 

Dyplom ukończenia  studiów 

jednolitych (5-6 lat) 

Możliwość kontynuacji kształcenia na 
studiach podyplomowych, a także na 
studiach doktoranckich, w szkole 
doktorskiej lub do wszczęcia 
postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora.  

Może zostać uznany za 

równoważny z 

odpowiednim polskim 

dyplomem na podstawie 

umów międzynarodowych 

o równoważności 

wykształcenia. 

Kandydat nauk  

(pierwszy stopień naukowy) 

Uprawnia do otwarcia przewodu 

habilitacyjnego. 

Może zostać uznany za 

równoważny z 

odpowiednim polskim 

dyplomem na podstawie 

umów międzynarodowych 

o równoważności 

wykształcenia. 

Doktor nauk  

(drugi stopień naukowy) 
 

Może zostać uznany za 

równoważny z 

odpowiednim polskim 

dyplomem na podstawie 

umów międzynarodowych 

o równoważności 

wykształcenia. 

Profesoriaus   

Może zostać uznany za 

równoważny z 

odpowiednim polskim 

dyplomem na podstawie 

umów międzynarodowych 

o równoważności 

wykształcenia. 

  



 

ENIC-NARIC Polska, 2019 r. 

10 System szkolnictwa wyższego Litwy 

Tabela ewaluacyjna litewskich dyplomów uzyskanych po 23.06.1995 r. 

 

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

Uznanie w innych celach 

Bakalauras 
Możliwość kontynuacji kształcenia na 
studiach drugiego stopnia.  

W przypadku dyplomów uzyskanych 
od dnia 01.05.2004 r. – możliwość 
kontynuacji kształcenia na studiach 
podyplomowych bez nostryfikacji. 

Nostryfikacja 

Dyplomy uzyskane od dnia 
01.05.2004 r. potwierdzają 
posiadanie wykształcenia 
wyższego na poziomie 
studiów pierwszego stopnia. 

Profesinis Bakalauras 

Magistras  

(uzyskany po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia) 

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

W przypadku dyplomów uzyskanych 
od dnia 01.05.2004 r. – możliwość 
kontynuacji kształcenia na studiach 
podyplomowych bez nostryfikacji. 

Nostryfikacja 

Dyplomy uzyskane od dnia 
01.05.2004 r. potwierdzają 
posiadanie wykształcenia 
wyższego na poziomie 
studiów drugiego stopnia. 

Dyplom ukończenia studiów 
jednolitych (5-6 lat) 

Daktaras  

(pierwszy stopień naukowy) 

Stopnie nadawane od dnia 01.05.2004 
r. są równoważne z odpowiednimi 
polskimi stopniami naukowymi. 

Nostryfikacja 

Stopnie nadawane od dnia 
01.05.2004 r. są równoważne 
z odpowiednimi polskimi 
stopniami naukowymi. 

Habilituotas Daktaras  

(drugi stopień naukowy) 
 

Nostryfikacja 

Stopnie nadawane od dnia 
01.05.2004 r. są równoważne 
z odpowiednimi polskimi 
stopniami naukowymi. 

Profesoriaus   

Ustawa z dn. 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1789) nie 
przewiduje możliwości 
uznawania równoważności 
tytułu profesora w drodze 
nostryfikacji. 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Przykładowe wzory dyplomu Magistras i dyplomu Bakalauras można znaleźć na stronie 
https://www.mruni.eu/en/current_students/graduation_documents/  
 
Przykładowe wzory suplementów do dyplomu Magistras i dyplomu Bakalauras można znaleźć na 
stronach: 
https://www.mruni.eu/en/current_students/graduation_documents/ , 
http://www.vu.lt/en/studies/academic-information/56-tudies/studies/2497-diploma-supplement . 
 
Przykładowy wzór dyplomu Profesinio Bakalauro można znaleźć na stronie: 
http://www.kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2013/05/diplomas_2013.pdf 
 
 
 
 
Przykład dyplomu Daktaras 

 

 

 

  

https://www.mruni.eu/en/current_students/graduation_documents/
https://www.mruni.eu/en/current_students/graduation_documents/
http://www.vu.lt/en/studies/academic-information/56-tudies/studies/2497-diploma-supplement
http://www.kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2013/05/diplomas_2013.pdf
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Przykłady dyplomów 

 

Przykład dyplomu Habilituotas Daktaras 
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Przykłady dyplomów 

 

Przykład atestatu Profesoriaus 

  

 

 

 


