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do dnia 16 grudnia 2011 r. 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 239, poz. 1594). 

                                   
(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 

1. Nazwa szkoły 

2. Rodzaj jednostki 

3. Typ szkoły 

4. Miejscowość 

5. Województwo powiat miasto gmina 

 
W części adresowej naleŜy wpisać: 1 - pełną nazwę szkoły, 2 - odpowiednio: sprawozdanie szkoły, zamiejscowej jednostki organizacyjnej (filii lub podstawowej 
zamiejscowej jednostki organizacyjnej, zamiejscowego ośrodka dydaktycznego). 

Wypełnia się raz 
w sprawozdaniu dotyczącym 

studiów stacjonarnych 
Liczba 

instytutów 1  

katedr 2  

wydziałów 3  

komputerów przeznaczonych do uŜytku studentówa) 4  

w tym z dostępem do Internetua) 5  

w tym za pomocą szybkiego łączaa),b) 6  

a) Nie dotyczy komputerów w domach studenckich. b) Wiersz 6 dotyczy szerokopasmowej linii łączności umoŜliwiającej stałe szybkie połączenie z Internetem przy 
zastosowaniu technologii z rodziny xDSL (ADSL, SDSL itp.), sieci telewizji kablowej (modemu kablowego), łącza satelitarnego, stałego połączenia 
bezprzewodowego (np. UMTS, WLL). 

Forma studiów stacjonarne 1 niestacjonarne 2 
 

Sprawozdanie wypełnia się dla: 

(symbol właściwej odpowiedzi 
otoczyć obwódką) 

Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców 1 

Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – cudzoziemcy 
ogółem 2 

Studenci i absolwenci – cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących 
obywateli polskicha) 3 

Studenci i absolwenci – cudzoziemcy przyjęci na studia na podstawie umów międzynarodowych oraz 
na podstawie decyzji właściwego ministrab) 4 

Studenci i absolwenci – cudzoziemcy odbywający pełen cykl kształcenia 5 

Studenci i absolwenci − cudzoziemcy polskiego pochodzenia 6 

Studenci i absolwenci − cudzoziemcy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik 
poza Polską 7 

a), b) Patrz objaśnienia. 
W sprawozdaniu naleŜy uwzględnić wszystkich studentów zarejestrowanych w dniu 30 listopada roku sprawozdawczego – łącznie ze studentami korzystającymi 

z urlopów dziekańskich, oraz wszystkich absolwentów, którzy w poprzednim roku akademickim (do 30 IX) uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyŜszych. 
Sprawozdanie ogółem naleŜy opracować bez studentów cudzoziemców i absolwentów cudzoziemców dla studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych. Ponadto naleŜy 
załączyć oddzielne sprawozdanie dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców ogółem studiujących w Polsce. Powinno być ono wypełnione według krajów 
pochodzenia oraz kierunków studiów. Następnie naleŜy załączyć oddzielne sprawozdania dla cudzoziemców polskiego pochodzenia (według krajów pochodzenia 
oraz kierunków), dla studentów cudzoziemców, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską, równieŜ według krajów pochodzenia 
oraz kierunków oraz dla studentów cudzoziemców odbywających pełen cykl kształcenia tylko według krajów pochodzenia.  

W dziale 1 rubrykę 2 oraz w dziale 2 rubryki 2 i 9 dotyczące osób zamieszkałych na wsi naleŜy wypełnić wyłącznie dla sprawozdań: Studenci i absolwenci 
ogółem – bez cudzoziemców. 

W sprawozdaniach dotyczących cudzoziemców ogółem naleŜy wypełniać tylko działy 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 8 i 9.  
W sprawozdaniach dotyczących cudzoziemców polskiego pochodzenia oraz cudzoziemców, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza 

Polską, naleŜy wypełniać tylko działy 1, 2, 3, 4.  
W sprawozdaniach dotyczących cudzoziemców odbywających pełen cykl kształcenia naleŜy wypełnić działy 3, 4.  
W sprawozdaniach dotyczących cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz cudzoziemców 

przyjętych na studia na podstawie umów międzynarodowych oraz na podstawie decyzji właściwego ministra naleŜy wypełnić w działach 3 i 4 wyłącznie wiersze 
ogółem.  

Szkoły wyŜsze prowadzące zamiejscowe jednostki organizacyjne (filie, podstawowe zamiejscowe jednostki organizacyjne, zamiejscowe ośrodki dydaktyczne) 
sporządzają sprawozdanie łącznie obejmujące szkołę wraz z jednostkami zamiejscowymi. Do sprawozdania szkoły z poszczególnych form studiów (stacjonarnych, 
niestacjonarnych) naleŜy załączyć oddzielne sprawozdanie dla studentów i absolwentów (bez cudzoziemców oraz oddzielnie dla cudzoziemców): 1 – w filiach, 
podstawowych zamiejscowych jednostkach organizacyjnych, 2 – w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych. W sprawozdaniach wymienionych w punktach 1, 2 
naleŜy wypełnić część tytułowo-adresową oraz wyłącznie działy 1, 2, 3 i 4.  

WyŜsze szkoły wojskowe sporządzają sprawozdanie dla wszystkich studentów i absolwentów oraz załączają oddzielne sprawozdanie dla studentów 
i absolwentów będących osobami cywilnymi. Studentów studiów międzykierunkowych prowadzonych przez kilka uczelni powinna wykazywać tylko ta uczelnia, 
która przeprowadzała rekrutację.  
 



Dział 1. Studenci według roku urodzenia i roku studiów 

Rok urodzenia Ogółem 

w tym 

zamieszkali 

na wsia) 

w tym z liczby 

ogółem 

wykazywani 

tylko jeden raz 

w tym z liczby 

ogółem kobiety 

w tym kobiety 

wykazywane 

tylko jeden raz 

z liczby ogółem studenci I roku studiów 

razem w tym kobiety 
powtarzający rok 

i urlopowani 
w tym kobiety 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem 01          

1993 i później 02          

1992 03          

1991 04          

1990 05          

1989 06          

1988 07          

1987 08          

1986 09          

1985 10          

1984 11          

1983 12          

1982 13          

1981 i wcześniej 14          

Uwaga: Liczby w wierszu ogółem działu 1 w rubrykach 1, 4, 6, 7, 8, 9 powinny być równe liczbom działu 4 w wierszu ogółem w rubrykach 4, 5, 8, 9, 10,11. 

Dział 2. Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według roku urodzenia 

Rok urodzenia 

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich i wyŜszych studiów pierwszego stopnia  
Absolwenci studiów drugiego stopnia 

ogółem 

(rubryki 4+6) 

w tym 

zamieszkali 

na wsia) 

w tym z liczby 

ogółem kobiety 

(rubryki 5+7) 

studiów pierwszego stopnia studiów magisterskich jednolitych 

ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem 

w tym 

zamieszkali 

na wsia) 

w tym z liczby 

ogółem kobiety 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ogółem 01           

1989 i później 02           

1988 03           

1987 04           

1986 05           

1985 06           

1984 07           

1983 08           

1982 09           

1981 i wcześniej 10           

a)  Patrz: objaśnienia na końcu formularza.



Dział 3. Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według kierunków studiów 

Kierunki studiów 
Czas 

trwania 
studiów 

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich i wyŜszych studiów pierwszego stopnia 
Absolwenci studiów 

drugiego stopnia  ogółem 
(rubryki 
5+7+9) 

w tym 
kobiety 
(rubryki 
6+8+10) 

studiów pierwszego stopnia studiów magisterskich 
jednolitych z tytułem inŜyniera z tytułem licencjata 

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 

Ogółem 01 X           

 02            

 03            

 04            

 05            

 06            

 07            

 08            

 09            

 10            

 11            

 12            

 13            

 14            

 15            

 16            

 17            

 18            

 19            

 20            

 21            

 22            

 23            

 24            

 25            

 26            

 27            

 28            

 29            

 30            

 



Dział 4. Studenci według roku studiów, kierunków studiów 

Kierunek studiów 
Rodzaj 

studiów 

Czas 

trwania 

studiów 

Studenci 

ogółem 

(rub- 

ryki 

6+22+ 

26) 

w tym 

kobiety 

(rub- 

ryki 

7+23+ 

27) 

na roku studiów 

na studiach drugiego stopnia 

po ostatnim roku 

studiów bez 

egzaminu 

dyplomowego 
razem 

(rub- 

ryki 

8+12+ 

14+16+ 

18+20) 

w tym 

kobiety 

(rub- 

ryki 

9+13+ 

15+17+ 

19+21) 

I II III IV V VI 

razem 
w tym 

kobiety 

w tym 

powta- 

rzający 

rok 

i urlo- 

powani 

w tym 

kobiety 
razem 

w tym 

kobiety 
razem 

w tym 

kobiety 
razem 

w tym 

kobiety 
razem 

w tym 

kobiety 
razem 

w tym 

kobiety 
razem 

w tym 

kobiety 

z liczby 

razem 

na 

ostatnim 

roku 

studiów 

w tym 

kobiety 
razem 

w tym 

kobiety 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Ogółem 01 X X                      

 

   

 02                           

 03                           

 04                           

 05                           

 06                           

 07                           

 08                           

 09                           

 10                           

 11                           

 12                           

 13                           

 14                           

 15                           

 16                           

 17                           

 18                           

 19                           

 20                           

 21                           

 22                           

 23                           

 24                           

 25                           

 26                           

 27                           



 Dział 5. Studenci niepełnosprawni według kierunków studiów 

Kierunek studiów 

Ogółem 
(rubryki 
6+8+10+ 
12+14) 

W tym 
ogółem 
wykazy- 

wani tylko 
jeden raz 

W tym 
kobiety 
(rubryki 
7+9+11+ 
13+15) 

W tym 
kobiety 
wykazy- 

wane tylko 
jeden raz 

Niesłyszący 
i słabosłyszący 

Niewidomi 
i słabowidzący 

Z dysfunkcją narządów ruchu 
Inne rodzaje 

niepełnosprawności 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

chodzący niechodzący 
razem 

w tym 
kobiety razem 

w tym 
kobiety 

razem 
w tym 

kobiety 

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

Ogółem 01               

 02               

 03               

 04               

 05               

 06               

 07               

 08               

 09               

 10               

Dział 6. Absolwenci niepełnosprawni według kierunków studiów 

Kierunek studiów 

Ogółem 
(rubryki 
6+8+10+ 
12+14) 

W tym 
ogółem 
wykazy- 

wani tylko 
jeden raz 

W tym 
kobiety 
(rubryki 
7+9+11+ 
13+15) 

W tym 
kobiety 
wykazy- 

wane tylko 
jeden raz 

Niesłyszący 
i słabosłyszący 

Niewidomi 
i słabowidzący 

Z dysfunkcją narządów ruchu 
Inne rodzaje 

niepełnosprawności 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

chodzący niechodzący 
razem 

w tym 
kobiety razem 

w tym 
kobiety 

razem 
w tym 

kobiety 

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

Ogółem 01               

 02               

 03               

 04               

 05               

 06               

 07               

 08               

 09               

 10               

 



Dział 7. Studenci uczący się języka obcego w formie obowiązkowego lektoratua) Dział 7a. Studenci uczący się języka nowoŜytnego jako obowiązkowego 
  lektoratua) 

Uczący się języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego  Ogółem 

(rubryki 2+3+4) 
Jednego Dwóch Trzech i więcej 

angielskiego francuskiego niemieckiego rosyjskiego hiszpańskiego włoskiego innego  

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 

            

a) Nie wypełnia się dla studentów cudzoziemców. a) Nie wypełnia się dla studentów cudzoziemców. 
 

Dział 8. Studenci studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćb)
 

Kierunek studiów 

Studenci kształcący się na odległość 

ogółem 

w tym 

na studiach pierwszego stopnia 
na studiach jednolitych 

magisterskich 
na studiach drugiego stopnia 

1 2 3 4 5 

Ogółem 01 
    

 02 
    

 03 
    

 04 
    

 05 
    

 06 
    

 07 
    

 08 
    

 09 
    

 10 
    

b) NaleŜy wykazać wyłącznie te kierunki studiów, na których przynajmniej 50 % zajęć prowadzonych jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Organizację kształcenia na odległość określa rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. Nr 188, 

poz. 1347, z późn. zm.). 



Dział 9. Absolwenci studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośća)
 

Kierunek studiów 

Absolwenci 

ogółem 

w tym 

na studiach pierwszego stopnia 
na studiach jednolitych 

magisterskich 
na studiach drugiego stopnia 

1 2 3 4 5 

Ogółem 01 
    

 02 
    

 03 
    

 04 
    

 05 
    

 06 
    

 07 
    

 08 
    

 09 
    

 10 
    

a) NaleŜy wykazać wyłącznie te kierunki studiów, na których przynajmniej 50 % zajęć prowadzonych jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Organizację kształcenia na odległość określa rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

 

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

 

 
     

(imię, nazwisko i telefon osoby  

sporządzającej sprawozdanie) 
 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy) 



Objaśnienia do formularza S-10 
Uwaga: W e-mailu kaŜdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce. Przykład wypełniania e-maila: 

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L           
 

Tabela „Sprawozdanie wypełnia się dla”: 
Wiersz 3 dotyczy cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na 

osiedlenie się; posiadaczy waŜnej Karty Polaka; cudzoziemców 

posiadających status uchodźcy nadany w RP; pracowników migrujących 

lub osób posiadających prawo stałego pobytu na terytorium RP, którzy 

są obywatelami UE, EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków 

ich rodzin, o ile mieszkają w Polsce, oraz innych osób wymienionych 

w art. 43 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo 

o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). 
Wiersz 4 dotyczy cudzoziemców przyjętych na podstawie umów 

międzynarodowych oraz decyzji ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyŜszego lub odpowiedniego ministra wskazanego 

w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym. 
Dział 1 

W rubrykach 1, 2 i 4 naleŜy podać wszystkich studentów, łącznie ze 

studentami studiów drugiego stopnia i studentami po ostatnim roku 

studiów bez egzaminu magisterskiego (dyplomowego). 

W rubrykach 6 i 7 naleŜy podać wszystkich studentów  I roku studiów 

pierwszego stopnia i magisterskich jednolitych (bez studentów I roku 

studiów drugiego stopnia). 

W rubrykach 8 i 9 naleŜy podać studentów urlopowanych oraz 

powtarzających I rok studiów pierwszego stopnia i magisterskich 

jednolitych (bez studentów I roku studiów drugiego stopnia). 

Uwaga: Osoby studiujące na kilku kierunkach powinny być 

w rubrykach 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 wykazywane tyle razy, na ilu kierunkach 

studiują. Natomiast w rubrykach 3 i 5 osoba studiująca na kilku 

kierunkach powinna być wykazana tylko jeden raz. 

Dział 2 

W rubrykach 1, 2 i 3 naleŜy podać wszystkich absolwentów 

jednolitych studiów magisterskich i wyŜszych studiów pierwszego 

stopnia (bez absolwentów studiów drugiego stopnia). 

Dział 1 rubryka 2 oraz dział 2 rubryki 2 i 9 dotyczące osób 
zamieszkałych na wsi 
   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 

z dnia 2 listopada 2006 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów  

(Dz. U. Nr 224, poz. 1634) uczelnie gromadzą informacje o miejscu 

zamieszkania studenta z określeniem rodzaju miejscowości (misto/wieś) 

w teczce akt osobowych studenta. 

Dział 3 
NaleŜy wykazać wszystkie osoby, które w poprzednim roku 

akademickim złoŜyły egzamin dyplomowy w szkole lub jednostce 

zamiejscowej, niezaleŜnie od tego, czy dyplomy te odebrały, czy teŜ 

znajdują się one w aktach studentów.  

W rubryce 1 naleŜy podać nazwy kierunków zgodnie z załącznikiem 

do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia  

13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, 

poz. 838, z późn. zm.) oraz nazwy kierunków tworzonych na podstawie 

art. 11 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym. Nie naleŜy podawać wydziałów i specjalności, a jedynie 
kierunki studiów.  

Tylko szkoły prowadzące kierunki: 

a) filologia – podają liczbę absolwentów ogółem oraz w podziale na 

specjalności; 

b) pedagogika – podają liczbę absolwentów ogółem w podziale na 

czas trwania nauki, z wyodrębnieniem specjalności 

przygotowujących nauczycieli do nauczania w zakresie: 

wychowywania przedszkolnego, wychowywania przedszkolnego z 

nauczaniem początkowym, nauczania początkowego oraz 

pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, niezaleŜnie od nazw tych 

specjalności w danej szkole, równieŜ w podziale na czas trwania 

nauki.  

W rubrykach 3 i 4 naleŜy podać tylko absolwentów studiów 

pierwszego stopnia i studiów magisterskich jednolitych (bez 

absolwentów studiów drugiego stopnia wykazanych w rubrykach 11 

i 12). 

W rubrykach 11 i 12 naleŜy podać liczbę absolwentów studiów 

drugiego stopnia, tj. osób, które w poprzednim okresie ukończyły studia 

pierwszego stopnia i obecnie ukończyły studia drugiego stopnia. 

 

Dział 4 
W rubryce 1 – szkoły prowadzące kierunki:  

a) filologia – podają liczbę studentów ogółem oraz w podziale na 

specjalności, 

b) pedagogika – podają liczbę studentów ogółem, w podziale na czas 

trwania nauki z wyodrębnieniem specjalności przygotowujących 

nauczycieli do nauczania w zakresie: wychowania 

przedszkolnego, wychowania przedszkolnego z nauczaniem 

początkowym, nauczania początkowego oraz pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej, niezaleŜnie od nazw tych 

specjalności w danej szkole, równieŜ w podziale na czas trwania 

nauki; pozostałych specjalności nie naleŜy wykazywać. 

W rubryce 1 – naleŜy wymienić wszystkie kierunki studiów 

prowadzone w szkole wyŜszej oraz w filiach, zamiejscowych 

podstawowych jednostkach organizacyjnych, w zamiejscowych 

ośrodkach dydaktycznych i w punktach konsultacyjnych. Nazwy 

kierunków studiów powinny być zgodne z załącznikiem do 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia  

13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów oraz nazwy 

kierunków tworzonych na podstawie art. 11 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym. Nie naleŜy 
wykazywać specjalności.  

Studentów na pierwszym roku bez przypisanego kierunku studiów 

naleŜy wykazać jako: „Na pierwszym roku studiów bez przypisanego 

kierunku (podgrupa …)”, w nawiasie naleŜy podać jedną z podgrup 

kierunków studiów. 

W rubrykach 2 i 3 – naleŜy wpisać „m” dla studiów magisterskich, 

„z” dla studiów pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu 

inŜyniera i „l” dla studiów pierwszego stopnia kończących się 

uzyskaniem tytułu licencjata oraz cyfrę oznaczającą czas trwania 

studiów, np. studia magisterskie o 5-letnim cyklu kształcenia oznacza 

się symbolem „m-5”. Kierunek lekarski w akademiach medycznych 

i kierunek weterynaria w akademiach rolniczych naleŜy wykazać jako 

studia magisterskie i w rubryce 3 oznaczyć: lekarski - „m-6”, 

weterynaria - „m-5, 6”. W przypadku studiów pomostowych naleŜy 

podać rzeczywisty czas trwania studiów. W ramach kaŜdego punktu 

konsultacyjnego, zamiejscowego ośrodka dydaktycznego naleŜy 

wymienić kierunki studiów prowadzone w tym punkcie, ośrodku. 

W rubrykach 4 i 5 - naleŜy podać liczbę studentów zarejestrowanych 

w dniu 30 listopada, łącznie ze studentami korzystającymi z urlopów.  

W rubrykach 10 i 11 – naleŜy podać studentów I roku studiów, którzy 

w roku sprawozdawczym korzystają z urlopu w semestrze zimowym, 

oraz studentów, którzy powtarzają I rok studiów. 

RóŜnica między rubrykami 8 i 10 oraz 9 i 11 stanowi liczbę 

studentów, którzy w roku sprawozdawczym zostali przyjęci - w ramach 

rekrutacji - na I rok studiów. 

W rubrykach 26 i 27 – naleŜy podać liczbę studentów, którzy 

w poprzednim roku akademickim zakończyli ostatni semestr studiów, 

lecz do dnia 30 listopada roku sprawozdawczego nie złoŜyli egzaminu 

dyplomowego.  

Uwaga: Liczby w wierszu ogółem w rubrykach 4, 5, 8, 9, 10 i 11 

działu 4 powinny być równe liczbom w wierszu ogółem w rubrykach 1, 

4, 6, 7, 8 i 9 działu 1. 

Działy 5 i 6 

Wypełnia się na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 

wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) lub innych orzeczeń 

traktowanych na równi z tymi orzeczeniami stwierdzającymi 

niezdolność do pracy. 

Dział 7 
W rubrykach 1–7 kaŜdego studenta naleŜy wykazać tyle razy, ilu 

języków się uczy. 

Dział 7a 

W rubrykach 1–4 kaŜdego studenta naleŜy wykazać tylko jeden raz. 


