
  

 

 
 

 
Uchwała nr 100/2017/2018  

Rady Wydziału Budownictwa i Architektury  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  

w Szczecinie  
z dnia 31 stycznia 2018 r.  

 
w sprawie: nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów pierwszego cyklu kształcenia 

w Brzeskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym na kierunku 
budownictwo przemysłowe i cywilne 

 
 

§ 1 
Powołana w dniu 22 listopada 2017 r. Rada Nostryfikująca na WBiA ZUT w Szczecinie               
na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska (Uchwała nr 48/2017/2018) dnia                       
10 stycznia 2018 r. zapoznała się z wnioskiem Yakau Novika (zgodnie z paszportem i kartą 
pobytu, natomiast w j. angielskim Yakova Novika) o wszczęcie postępowania 
nostryfikacyjnego odnośnie dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego cyklu 
kształcenia na Wydziale Budownictwa Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego 
w Republice Białoruś, na kierunku budownictwo przemysłowe i cywilne (kod kierunku 1-70-
02-01), specjalność technologia i organizacja budownictwa (kod specjalności 1-70-02-01-01). 
 

§ 2 
Rada Nostryfikująca na WBiA ZUT w Szczecinie na kierunkach budownictwo i inżynieria 
środowiska, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1467) w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia 
studiów wyższych uzyskanych za granicą rozpatrzyła pozytywnie wniosek inżyniera  
Yakau Novika (syna Jurija), urodzonego 01.03.1994 r. w Grodnie, zamieszkałego obecnie             
w Szczecinie (kod pocztowy 71-062) na ul. Szwoleżerów 1/2, pok. 1043, o wszczęcie 
postępowania nostryfikacyjnego dyplomu ukończenia studiów wyższych w obszarze nauki 
techniczne, w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie budownictwo, o numerze  
A № 1245748 uzyskanego dnia 30.06.2016 r. w Brześciu w Brzeskim Państwowym 
Uniwersytecie Technicznym, (Republika Białoruś) i nadania tytułu zawodowego inżyniera 
budownictwa. 
 

§ 3 
Biorąc pod uwagę decyzję Rady Nostryfikującej na kierunkach budownictwo i inżynieria 
środowiska, przedstawioną w protokole oraz porównanie programu kształcenia w dołączonym 
do protokołu załączniku nr 8, stanowiącym z nim integralną całość, Rada WBiA ZUT              
w Szczecinie uznaje przedstawiony do nostryfikacji dyplom inżyniera Yakau Novika 
Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego za równoważny z polskim dyplomem 
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo, specjalność technologia                    
i organizacja budownictwa i nadaje mu tytuł zawodowy inżyniera.  
 

§ 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. 


