
Status matury IB w polskim systemie edukacyjnym

Zgodnie  z  prawem  polskim  dyplom  międzynarodowej  matury  jest  równoważny  polskiej
maturze jako dokument uprawniający do podjęcia studiów. Oznacza to, że wszystkie polskie
uczelnie są zobowiązane rekrutować posiadaczy dyplomu IB. 

Każda uczelnia formułuje dla takich kandydatów własne warunki rekrutacyjne dostosowane
do  formy  dyplomu  IB,  tzn.  uwzględniając  oferowane  w  systemie  IB  przedmioty  (lista
dostępnych przedmiotów różni  się  od listy  przedmiotów,  jakie  można zdawać w polskim
systemie) oraz format wyniku egzaminu (na dyplomie IB oceny z poszczególnych egzaminów
podane są w skali od 1 do 7). 
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Podstawa prawna:     

Dz.U.2020.85 t.j.
 | Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2021 r. do: 28 lutego 2021 r.

USTAWA
z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art.  69.  [Przyjęcie na studia]
1.  Przyjęcie na studia następuje przez:
1) rekrutację;
2) potwierdzenie efektów uczenia się;
3) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
2.  Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada:
(…)
4) świadectwo  lub  inny  dokument  uznany  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  za  dokument  uprawniający  do  ubiegania  się  o
przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481,
1818 i 2197);
5)   świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa   w art. 93 ust. 1   ustawy, o której mowa w pkt 4;

Dz.U.2020.1327 t.j.
 | Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.

Art.  93.  [Nostryfikacja świadectw]
1.  Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej
Polskiej:
1) świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa
członkowskiego  Unii  Europejskiej,  państwa  członkowskiego  Organizacji  Współpracy  Gospodarczej  i  Rozwoju  (OECD),
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
2)     dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
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