
Uchwała nr 27A/2018/2019 
Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie 

z dnia 21 listopada 2018 r. 
 

w sprawie: nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, cyklu kształcenia  
w Państwowym Uniwersytecie Gospodarstwa Wodnego i Wykorzystania Przyrody na 
kierunku: architektura 

§ 1 
Powołana w dniu 11 kwietnia 2018 r. Rada Nostryfikująca na WBiA ZUT w Szczecinie na kierunku 
architektura i urbanistyka (Uchwała nr 144/2017/2018) dnia 13 listopada 2018 r. zapoznała się  
z wnioskiem p. Oksany Zadybchuk o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego odnośnie dyplomu  
(z wyróżnieniem) ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia, cyklu kształcenia w Państwowym 
Uniwersytecie Gospodarstwa Wodnego i Wykorzystania Przyrody na Ukrainie, na kierunku: 
architektura (kod kierunku: 060102), specjalność: architektura budynków i konstrukcji  
(kod specjalności: 7.06010201). 

§ 2 
Rada Nostryfikująca na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie, na kierunku 
architektura i urbanistyka, działając na podstawie: 
– art. 327 ust. 8 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668), 
– Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. (Dz. U. poz. 

1881) w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz 
potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, 

rozpatrzyła pozytywnie wniosek „specjalistki” p. Oksany Zadybchuk (Romaniny, córki Romana), 
urodzonej 24 czerwca 1993 r. w Równem (Ukraina), zamieszkałej obecnie w Szczecinie (kod 
pocztowy: 71-165) na ul. Mickiewicza 150/2, o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego dyplomu 
ukończenia studiów wyższych w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauki techniczne, w 
dyscyplinie architektura i urbanistyka, o numerze C16 Nr 007835 uzyskanego dnia 28 lutego 2016 r. 
w Równem w Państwowym Uniwersytecie Gospodarstwa Wodnego i Wykorzystania Przyrody 
(Ukraina) i nadania jej tytułu zawodowego mgr. inż. architekta. 

§ 3 
Biorąc pod uwagę decyzję Rady Nostryfikującej na kierunku architektura i urbanistyka, 
przedstawioną w protokole oraz porównanie programu kształcenia w dołączonym do protokołu w 
załączniku nr 8, stanowiącym z nim integralną całość, Rada WBiA ZUT w Szczecinie uznaje 
przedstawiony do nostryfikacji dyplom „specjalistki”, p. Oksany Zadybchuk z Państwowego 
Uniwersytetu Gospodarstwa Wodnego i Wykorzystania Przyrody za równoważny z polskim 
dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka i nadaje jej 
tytuł zawodowy mgr inż. architekta. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D Z I E K A N 

 



dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. nadzw. 
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