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(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

Miejscowość 

Województwo powiat 

Miasto gmina 
Szkoły wyższe prowadzące filie, zamiejscowe podstawowe jednostki organizacyjne oraz zamiejscowe ośrodki dydaktyczne wypełniają 
sprawozdanie łącznie z tymi filiami, zamiejscowymi podstawowymi jednostkami organizacyjnymi oraz zamiejscowymi ośrodkami 
dydaktycznymi, a ponadto odrębne sprawozdanie dla każdej filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej, zamiejscowego 
ośrodka dydaktycznego. Działów 4, 5 i 7 nie wypełniają placówki Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze. Wyższe 
szkoły wojskowe oprócz sprawozdania w pełnym zakresie sporządzają odrębne sprawozdanie, w którym wyodrębnione są dane o osobach 
cywilnych (działy 1, 2, 3, 8). 

Dział 1. Studia podyplomowe 

Podgrupy kierunków studiów 

Słuchacze Wydane świadectwa 
(w poprzednim roku akademickim) 

bez cudzoziemców cudzoziemcy bez cudzoziemców cudzoziemcy 

ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem 01         

 02         

 03         

 04         

 05         

 06         

 07         

 08         

 09         

 10         

 11         

 12         

 13         

 14         

 15         

 16         

 17         

 18         

Uwaga: Dział należy wypełnić na podstawie załączonego na stronie 4 wykazu podgrup kierunków studiów. Dział wypełniają jednostki, które 
prowadzą studia podyplomowe; w rubr. 2, 3, 4 i 5 należy podać liczbę słuchaczy studiów podyplomowych, na których aktualnie prowadzone 
są zajęcia (według stanu w dniu 31 XII roku sprawozdawczego) oraz których cykl zajęć rozpoczął się i zakończył w roku sprawozdawczym 
przed dniem 31 XII (np. studium podyplomowe trwające 1 semestr od lutego do czerwca) – według stanu w dniu rozpoczęcia zajęć. 



Dział 2. Studia doktoranckie 

Dziedziny nauki 

Liczba uczestników studiów doktoranckich Liczba 
niepełnosprawnych 

uczestników 
studiów 

doktoranckich 

Liczba otwartych 
przewodów dok-

torskich 

Po ostatnim roku 
studiów dokto-
ranckich bez 
obrony pracy 
doktorskiej 

Osoby, które 
obroniły pracę 

doktorską 

bez cudzoziemców na studiach cudzoziemcy na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych stacjonarnych niestacjonarnych 

ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ogółem 01                 

 02                 

 03                 

 04                 

 05                 

 06                 

 07                 

 08                 

 09                 

 10                 

Dział 2 wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie. Uwaga: Dane w rubrykach 2-9, 12-17 łącznie z liczbą osób niepełnosprawnych. 

Liczba cudzoziemców przeprowadzających przewody doktorskie w Rzeczypospolitej Polskiej  

Dział 3. Cudzoziemcy na studiach podyplomowych i doktoranckich według krajów 

Kraje 

Słuchacze studiów podyplomowych Uczestnicy studiów doktoranckich 

ogółem w tym kobiety 

w tym 
(z ogółem) 

osoby posiada-
jące zezwole-
nie na osiedle-

nie się 

w tym 
(z rubryki 4) 

kobiety 
ogółem w tym kobiety 

w tym 
(z ogółem) 

osoby posiada-
jące zezwole-
nie na osiedle-

nie się 

w tym 
(z rubryki 8) 

kobiety 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ogółem 01         
 02         
 03         
 04         
 05         
 06         
 07         
 08         
 09         
 10         



Uwaga: W działach 4, 5, 6 i 7 należy podać dane o zatrudnionych łącznie z osobami będącymi na urlopach wychowawczych i bezpłatnych. 

Dział 4. Nauczyciele akademiccy 

Stanowiskoa) 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnienib) 

ogółem w tym kobiety 
z liczby 
ogółem 

mianowani 
ogółem w tym kobiety 

0 1 2 3 4 5 

Ogółem (wiersz 02+03+07+09+11+13+15+16+17+18+19) 01      

Profesor 

zwyczajny 02      

nadzwyczajny 03      

w tym z tytułem profesora 04      

w tym ze stopniem doktora habilitowanego 05      

w tym ze stopniem doktora 06      

wizytujący 07      

w tym ze stopniem doktora 08      

Docent 09      

w tym ze stopniem doktora habilitowanego 10      

Adiunkt 11      

w tym ze stopniem doktora habilitowanego 12      

Asystent 13      

w tym mianowany po raz pierwszy na rok 14      

Starszy wykładowca 15      

Wykładowca 16      

Lektor 17      

Instruktor 18      

Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy 
dokumentacji i informacji naukowej 19      

a) W tym stanowiska równorzędne, określone przez senat lub statut uczelni. b) Należy podać dane w przeliczeniu na pełne etaty, bez miejsc po przecinku. 

Dział 5. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

Grupa stanowisk 
Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnienia) 

ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 
0 1 2 3 4 

Ogółem (wiersz 2 do 4) 1     

Naukowo-techniczni 2     

Pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji 
naukowej (bez uwzględnionych w dziale 4) 3     

Pozostali 4     

w tym 
inżynieryjno-techniczni 5     

ekonomiczni, administracyjni oraz obsługi 6     
a) Należy podać dane w przeliczeniu na pełne etaty, bez miejsc po przecinku. 

Dział 6. Nauczyciele akademiccya) z tytułem profesora i stopniem doktora lub doktora habilitowanego – 
przeciętna liczba w roku sprawozdawczym 

Wyszczególnienie Profesor z tytułem Doktor habilitowany Doktor 
0 1 2 3 

Ogółemb) 1    

w tym mianowanic) 2    
a) W tym dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. b) Należy podać dane o pełnozatrudnionych 

i niepełnozatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty, bez miejsc po przecinku) w szkole wyższej będącej głównym miejscem pracy. c) Należy podać dane 
o zatrudnieniu na podstawie mianowania oraz osobach pełnozatrudnionych na stanowiskach profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, które po nabyciu 
uprawnień emerytalnych są zatrudnione na podstawie umowy o pracę do ukończenia 70. roku życia. 



Dział 7. Nauczyciele akademiccy – cudzoziemcy 

Kraje 
Pełnozatrudnieni 

Niepełnozatrudnienia) 
ogółem w tym kobiety z liczby ogółem 

mianowani 
1 2 3 4 5 

Ogółem 01     

 02     

 03     

 04     

 05     

 06     

 07     

 08     

 09     

 10     

 11     

 12     

a) Należy podać dane w przeliczeniu na pełne etaty, bez miejsc po przecinku. 

Dział 8. Stypendia naukowe 

Liczba osób pobierających stypendia 

doktoranckie 1  

doktorskie 2  

habilitacyjne 3  

 
 
 
 
 
 
                                

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 
 
 
 
 
 
 

     
(imię, nazwisko i telefon osoby sporzą-

dzającej sprawozdanie) 
 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby działa-

jącej w imieniu sprawozdawcy) 
 
 

Wykaz podgrup kierunków studiów 

Podgrupa pedagogiczna Podgrupa biologiczna Podgrupa architektury i budownictwa 

Podgrupa pedagogiczna-nauczycielska Podgrupa fizyczna Podgrupa rolnicza, leśna i rybactwa 

Podgrupa humanistyczna Podgrupa matematyczna i statystyczna Podgrupa weterynaryjna 

Podgrupa artystyczna Podgrupa informatyczna Podgrupa usług dla ludności 

Podgrupa społeczna Podgrupa medyczna Podgrupa ochrony środowiska 

Podgrupa ekonomiczna i administracyjna Podgrupa opieki społecznej Podgrupa usług transportowych 

Podgrupa prawna Podgrupa inżynieryjno-techniczna Podgrupa ochrony i bezpieczeństwa 

Podgrupa dziennikarstwa i informacji Podgrupa produkcji i przetwórstwa  
 


