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2 System szkolnictwa wyższego Meksyku 

Niniejsze opracowanie zawiera następujące elementy: 

1) schemat obrazujący system edukacji Meksyku; 

2) wykaz dokumentów dających w Meksyku 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 wskazanie podstaw 

prawnych do ich uznania w Polsce; 

5) opis studiów drugiego stopnia – 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 stopnia 

naukowego oraz wskazanie podstawy prawnej do jego uznania w Polsce; 

7) skalę ocen; 

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

9) tabelę ewaluacyjną – zawierającą zestawienie meksykańskich dyplomów oraz wskazanie 

uprawnień, jakie dają one w Polsce; 

10) wzory meksykańskich 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 Meksyku 

 

 

 

Źródło: Secretaría de Educación Pública, https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-el-sistema-

educativo-nacional  

  

https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-el-sistema-educativo-nacional
https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-el-sistema-educativo-nacional
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Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wyższych krótkiego cyklu lub 

studiów pierwszego stopnia 

 
Świadectwami uprawniającymi do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Meksyku 
są:  

 Bachillerato,  

 Bachillerato Tecnologico,  

 Profesional Tecnico. 
 
Świadectwa Bachillerato mogą wydawać także uniwersytety, które prowadzą kształcenie na poziomie 
szkoły średniej. Te dokumenty również uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego 
stopnia w Meksyku. 
 
Uzyskane w Meksyku świadectwa uprawniające do podejmowania studiów wyższych podlegają  
w Polsce uznaniu na podstawie art. 93 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2018 poz. 1457).   
 
 

 

Studia krótkiego cyklu 

 
Krótkie programy studiów kończą się uzyskaniem tytułu Técnico Superior Universitario lub Profesional 
Asociado. Nauka trwa 2-3 lata i jest ukierunkowane zawodowo (przedmioty zawodowe stanowią ok. 
70% programu kształcenia). Warunkiem przyjęcia na te studia jest posiadanie świadectwa Bachillerato. 
 
Posiadacze tytułów Técnico Superior Universitario lub Profesional Asociado mogą być przyjęci 
bezpośrednio na kolejny rok studiów pierwszego stopnia w Meksyku. 
 
Dyplomy Técnico Superior Universitario i Profesional Asociado nie mają swoich odpowiedników  
w polskim systemie edukacji i z tego względu nie podlegają w naszym kraju formalnemu uznaniu. Po 
przyjęciu kandydata na studia wyższe pierwszego stopnia polska uczelnia może jednak zaliczyć na ich 
poczet zajęcia zrealizowane w trakcie trwania ww. programów kształcenia. 
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Studia pierwszego stopnia  

 
Studia pierwszego stopnia w Meksyku trwają od 4 do 6 lat, w zależności od kierunku studiów (np. np. 
architektura, stomatologia, weterynaria – 5 lat; medycyna – 6 lat). Studia pierwszego stopnia kończą 
się uzyskaniem tytułu Licenciado (np. Licenciado en Química, Licenciado en Informática) lub tzw. 
Titulo profesional (np. Ingeniero, Architecto, Químico). Dyplomy nadające powyższe tytuły uprawniają 
do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 
 
UWAGA: Osoby, które zdały przewidziane w programie studiów egzaminy, ale nie dopełniły wszystkich 
obowiązków koniecznych do uzyskania dyplomu ukończenia studiów, otrzymują tzw. Carta de 
Pasante. Dokument ten nie nadaje uprawnień zawodowych, ani prawa do ubiegania się o przyjęcie na 
dalsze studia. Po przyjęciu kandydata na studia wyższe pierwszego stopnia polska uczelnia może jednak 
zaliczyć na ich poczet zajęcia zrealizowane w trakcie trwania ww. programów kształcenia. 
 
Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. poz. 1668, ze zm.) meksykański 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. 
 
Zgodnie z art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
poz. 1668, ze zm.) uzyskany w Meksyku 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 w oparciu o przepisy o nostryfikacji. 
 
Polski odpowiednik meksykańskiego dyplomu ukończenia 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). 
 
 

Studia specjalistyczne (podyplomowe)  
 
 
Dokumentami uprawniającymi do ubiegania się o przyjęcie na kształcenie tego typu są dyplomy 
Licenciado oraz Titulo profesional. Nauka trwa zwykle 1 rok i kończy się uzyskaniem dyplomu 
Especialista. Program kształcenia podyplomowego ukierunkowany jest głównie na podniesienie 
kwalifikacji zawodowych i zwykle nie przewiduje przygotowania pracy dyplomowej. Dyplom 
Especialista nie daje uprawnień akademickich – nie jest w Meksyku podstawą do przyjęcia na studia 
doktoranckie. 
 
Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów podyplomowych nie podlegają w Polsce formalnemu 
uznaniu w drodze nostryfikacji. Nie uprawniają również do kontynuacji kształcenia na studiach 
drugiego stopnia, studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej, ani do otwarcia przewodu 
doktorskiego. Mogą być natomiast przedkładane pracodawcom, jako potwierdzenie uzyskanych 
kwalifikacji zawodowych. 
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Studia drugiego stopnia  

 
 
Dokumentami uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w Meksyku są dyplomy Licenciado  
oraz Titulo profesional. 
 
Studia drugiego stopnia (Maestría) w Meksyku trwają zwykle 2 lata. Warunkiem ich ukończenia jest 
przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Absolwenci studiów otrzymują tytuł Maestro. Dyplom 
Maestro uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w Meksyku. 
 
Na podstawie z art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. poz. 1668, ze zm.) meksykański dyplom potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia 
lub co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie 
wyższego wykształcenia na poziomie studiów 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, ze zm.) uzyskany w Meksyku 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, 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 w oparciu o przepisy o nostryfikacji. 
 
Określenie polskiego odpowiednika meksykańskiego 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). Nostryfikacji podlega właściwy dyplom. 
 
 

 

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 

 
Dokumentem uprawniającym w Meksyku do podjęcia studiów doktoranckich jest dyplom Maestro. 
 
Program studiów doktoranckich w Meksyku trwa minimum 2 lata. Po ich ukończeniu i obronie pracy 

doktorskiej nadawany jest stopień naukowy Doctorado.  
 
Zgodnie z art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stopień 
naukowy lub stopień w zakresie sztuki nadany przez uznaną meksykańską instytucję posiadającą 
uprawnienie do jego nadawania, jest równoważny ze stopniem naukowym lub stopniem w zakresie 
sztuki, o których mowa w ustawie.  
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Skala ocen 

 
W Meksyku nie ma jednej skali ocen. Zarówno w szkolnictwie średnim jak i wyższym występują skale 
ocen 0-10 gdzie najniższą oceną zdającą jest 6, 0-100 gdzie najniższą oceną zdającą jest 60 oraz oceny 
opisowe. 
 

Oceny numeryczne Oceny numeryczne Ocena opisowa Wyjaśnienie 

9 - 10 90 - 100 Muy Bien (MB) Bardzo dobry  

8 80 - 89 Bien (B) Dobry  

6 - 7 60 - 79 
Satisfactorio, 
Suficiente (S) 

Dostateczny  

0 - 5 0 - 59 Reprobado (R) Niedostateczny  

 
 

 

Lista uczelni 

 

Lista uznanych uczelni działających w systemie szkolnictwa wyższego Meksyku dostępna jest na 
stronach internetowych: 

 https://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas - baza danych (w języku hiszpańskim) 
dla kandydatów na studia zawierająca listę uczelni oraz programów studiów.  
UWAGA: Brak uczelni na tej liście nie oznacza, że uczelnia nie jest uznana. 

 http://www.anuies.mx/anuies/instituciones-de-educacion-superior/ – strona w języku 
hiszpańskim, zawiera listę uczelni należących do Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 

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

 

  

https://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas
http://www.anuies.mx/anuies/instituciones-de-educacion-superior/
http://www.anuies.mx/
http://www.anuies.mx/
http://www.whed.net/
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Tabela ewaluacyjna meksykańskich dyplomów 

 

Nazwa dyplomu/kwalifikacji 
Uznanie dyplomu w celu kontynuacji 

kształcenia w Polsce  
Uznanie w innych celach 

Técnico Superior Universitario  
Możliwość zaliczenia okresu studiów 

na poczet studiów pierwszego stopnia. 

Brak odpowiednika w 

polskim systemie edukacji. 
Profesional Asociado 

Licenciado   
Możliwość kontynuacji kształcenia na 

studiach drugiego stopnia i studiach 

podyplomowych. 

Potwierdza posiadanie 

wykształcenia wyższego na 

poziomie studiów 

pierwszego  stopnia. 
Titulo profesional 

Especialista - - 

Maestro 

Możliwość kontynuacji kształcenia na 

studiach podyplomowych, a także na 

studiach doktoranckich, w szkole 

doktorskiej lub do wszczęcia 

postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora. 

Potwierdza posiadanie 

wykształcenia wyższego na 

poziomie studiów drugiego 

stopnia. 

Doctorado 
Możliwość wszczęcia postępowania 

habilitacyjnego. 

Jest równoważny  

z odpowiednim polskim 

stopniem naukowym. 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Świadectwo Bachillerato 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Świadectwo Bachillerato (wydane przez szkołę wyższą) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Carta de Passante 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia - Licenciado 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia - Licenciado 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – Licenciado 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia - Titulo professional  
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia Titulo profesional 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

Transkrypt do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – Titulo profesional (str. 1 z 2) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

Transkrypt do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – Titulo profesional (str. 2 z 2) 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia – Maestro 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – Maestro 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia – Maestro 
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów 

 

Transkrypt do dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – Maestro 

 

 


