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U C H W A Ł A Nr 279 

 

Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 z dnia 15 grudnia 2015 roku  

 

w sprawie  uznania dyplomu ukończenia  studiów w Australii przez Andrzeja Marka Gontara 

za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego 

stopnia i tytułem zawodowym inżyniera w zakresie geodezji i kartografii 

  

Na podstawie art. 191a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia 

studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów 

wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz.U. 2015 poz. 1467) Rada Wydziału Geodezji, 

Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa postanawia co następuje:  

 

§ 1 

Rada Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, po zapoznaniu się z protokołem 

Zespołu do sprawy zaopiniowania wniosku Andrzeja Marka Gontara w sprawie nostryfikacji 

dyplomu uzyskanego za granicą, powołanego Uchwałą Nr 269 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 listopada 2015 roku, uznaje dyplom Pana Andrzeja Marka 

Gontara wydany w Australii w dniu 28 kwietnia 1999 roku przez University of South Australia za 

równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia.  

 

§ 2 

Rada Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa uznaje tytuł Bachelor of 

Geoinformatics and Surveying za równoważny z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na 

kierunku Geodezja i Kartografia. 

 

§ 3 

1. Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa wyda zaświadczenie, o 

którym mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 

2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą 

oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie 

kształcenia. 

2. Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 

sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych 

za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym 

poziomie kształcenia wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego 

ustala się w wysokości 2 695 zł. 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, należy wnieść na rachunek bankowy uczelni albo uiścić w 

kasie uczelni, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.  

 

Przewodniczący Rady 

Dziekan 

 

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 


