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ПАМ’ЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТА
НОСТРИФІКАЦІЯ
Процес «НОСТРИФІКАЦІЇ» - процес визнання рівноцінності документів про здобуту
освіту, які були видані закордонними навчальними закладами керується:
- законом № 422/2015 Зводу законів про визнання документів про освіту та визнання
професійних кваліфікацій в останній редакції
- законом № 71/1967 Зводу про адміністративне провадження (адміністративний кодекс) в
останній редакції
- іншими законами та міжнародними договорами.
Відповідно до цих нормативних актів можна нострифікувати документи про базову освіту,
середню освіту та вищу освіту. Документи про базову та середню освіту визнаються відділами
освіти районних адміністрацій в обласних центрах.
Нострифікація виконується за місцем проживання заявника, або за місцем навчання
заявника (абітурієнти, які поступають в кошицькі університети повинні робити нострифікацію в
районній адміністрації міста Кошіце).
НОСТРИФІКАЦІЯ У ВІДДІЛІ ОСВІТИ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА КОШІЦЕ.
Перелік документів:
•
•
•
•
•
•
•

Заява
Копія закордонного паспорта заявника
Атестат про повну загальну середню освіту
Додаток до атестата про повну загальну середню освіту
Документ який підтверджує місцеву компетентність районної адміністрації міста Кошіце
Збір в розмірі 6,50 Євро
Інші документи: доручення (у разі якщо заявник не подає заяву особисто), свідоцтво про
народження (якщо заявнику не виповнилось 18 років, і від його імені подає заяву законний
представник, або законним представником уповноважена особа), копію паспорта
уповноваженої особи та законного представника.

Примітка: Якщо заявнику не виповнилося 18 років, заяву може від його імені подати законний
представник (один з батьків, опікун) або особа, яка була уповноважена законним представником.
Правильне оформлення документів:
-

-

нотаріальне завірення: документи про освіту повинні бути завірені нотаріально
апостиль: на документах повинен бути проставлений апостиль (якщо документи не
апостильовані, заявник повинен надати оригінали освітніх документів)переклад: переклади повинні бути зроблені перекладачами, які зареєстровані в реєстрі
міністерства юстиції Словацької республіки – словацькі судові перекладачі (гербова
печатка словацької республіки). Переклади зроблені українськими перекладачами –
торгово-промислова палата, переклади завірені українськими нотаріусами – печатки з
тризубом можуть не прийматися
Збір: „e-kolok“ в сумі 6,50 Євро куплений на пошті
Місцева компетентність: Підтверджується документом про зарахування на навчання в
університет, або документом, який підтверджує місце проживання (постійне, тимчасове).
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У разі запитань будь ласка заходьте на наш сайт: www.skkus.org, пишіть на: info@skkus.org, або
дзвоніть на номер: +421 (905) 985314 (Ярослав), +421 (915) 493244 (Роман)

