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Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy 
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(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

Forma studiów stacjonarne 1 niestacjonarne 2 

 

Rodzaj sprawozdania 

Sprawozdanie wypełnia się dla:  

Studentów i absolwentów ogółem – bez cudzoziemców 1 

Studentów (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwentów – 
cudzoziemców ogółema) 2 

Studentów i absolwentów – cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na zasadach obo-
wiązujących obywateli polskichb) 3 

Studentów i absolwentów – cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie umów międzynarodo-
wych, decyzji rektora, dyrektora NAWA lub właściwego ministrac),  4 

Studentów i absolwentów – cudzoziemców odbywających pełen cykl kształcenia 5 

Studentów i absolwentów − cudzoziemców polskiego pochodzenia 6 

Studentów i absolwentów – ogółem (łącznie z cudzoziemcami), którzy otrzymali świadectwo dojrzało-
ści lub jego odpowiednik poza Polską 7 

a), b), c) Patrz objaśnienia. 

 

W sprawozdaniu należy uwzględnić wszystkich studentów zarejestrowanych w dniu 31 grudnia roku sprawozdawczego – łącznie 

ze studentami korzystającymi z urlopów dziekańskich oraz wszystkich absolwentów, którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów 

w okresie od 1 I do 31 XII roku sprawozdawczego.  

Sprawozdanie ogółem należy opracować bez studentów cudzoziemców i absolwentów cudzoziemców dla studiów: 

stacjonarnych, niestacjonarnych.  

Ponadto należy załączyć oddzielne sprawozdanie dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców ogółem studiujących 

w Polsce. Powinno być ono wypełnione według krajów obywatelstwa oraz kierunków studiów. Następnie należy załączyć oddzielne 

sprawozdania dla cudzoziemców polskiego pochodzenia (według krajów obywatelstwa oraz kierunków), dla studentów i 

absolwentów ogółem (łącznie z cudzoziemcami), którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską, 

według krajów uzyskania świadectwa dojrzałości (poza Polską) oraz kierunków oraz dla studentów i absolwentów cudzoziemców 

odbywających pełen cykl kształcenia tylko według krajów obywatelstwa.  

W dziale 1 rubrykę 2 oraz w dziale 2 rubryki 2 i 9 dotyczące osób zamieszkałych na wsi należy wypełnić wyłącznie dla 

sprawozdań: Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców. 

W sprawozdaniach dotyczących cudzoziemców ogółem należy wypełniać tylko działy 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 8 i 9.  

W sprawozdaniach dotyczących cudzoziemców polskiego pochodzenia oraz Studentów i absolwentów – ogółem (łącznie z 

cudzoziemcami), którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską, należy wypełniać tylko działy 1, 2, 3, 

4.  

W sprawozdaniach dotyczących cudzoziemców odbywających pełen cykl kształcenia należy 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, decyzji rektora, dyrektora NAWA lub 

właściwego ministra należy wypełnić w działach 3 i 4 wyłącznie wiersze ogółem.  

Uczelnie prowadzące filie sporządzają sprawozdanie łącznie obejmujące uczelnię wraz z filiami. Do sprawozdania uczelni z 

poszczególnych form studiów (stacjonarnych, niestacjonarnych) należy załączyć oddzielne sprawozdanie dla studentów i 

absolwentów (bez cudzoziemców oraz oddzielnie dla cudzoziemców) w filiach. W sprawozdaniach filii należy wypełnić wyłącznie 

działy 1, 2, 3 i 4.  
 



Dział 1. Studenci według roku urodzenia 

Rok urodzenia Ogółem 

W tym 

zamieszkali 

na wsi 

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          

 02          

 03          

 04          

 05          

 06          

 07          

 08          

 09          

 10          

 11          

 12          

 13          

 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. W rubryce 1 -„Ogółem” należy studenta wykazać tyle razy, na ilu kierunkach studiuje. 

W rubryce 3 – „w tym z liczby ogółem wykazywani tylko jeden raz” należy studenta wykazać raz. 

Dział 2. Absolwenci według roku urodzenia 

Rok urodzenia 

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

ogółem 

(rubryki 4+6) 

w tym 

zamieszkali  

na wsi 

w tym z liczby 

ogółem kobiety 

(rubryki 5+7) 

studiów pierwszego stopnia jednolitych studiów magisterskich  

ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem 

w tym 

zamieszkali 

na wsi 

w tym z liczby 

ogółem kobiety 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ogółem 01           

 02           

 03           

 04           

 05           

 06           

 07           

 08           

 09           

 10           



Dział 3. Absolwenci według kierunków studiów 

Kierunki studiów 
Czas 

trwania 
studiów 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 
Absolwenci studiów 

drugiego stopnia  ogółem 
(rubryki 
5+7+9) 

w tym 
kobiety 
(rubryki 
6+8+10) 

studiów pierwszego stopnia 
jednolitych studiów 

magisterskich 
z tytułem inżyniera  

i równorzędnym 
z tytułem licencjata  

i równorzędnym 

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 

stu- 

diów 

Czas 

trwania 
stu- 

diów 

Studenci 

ogółem 
(rub- 

ryki 

6+22) 

w tym 

kobiety 

(rub- 
ryki 

7+23) 

na roku studiów 
na studiach drugiego stopnia 

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 

ostatni
m roku 

studiów 

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 

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 z niepełnosprawnościami według kierunków studiówa) 

Kierunek studiów 

Ogółem 
(rubryki 
5+7+9+ 
11+13) 

W tym 
ogółem 
wykazy- 

wani tylko 
jeden raz 

W tym 
kobiety 
(rubryki 
6+8+10+ 
12+14) 

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 

Ogółem 01              

 02              

 03              

 04              

 05              

 06              

 07              

 08              

a) Studentów z niepełnosprawnościami należy wykazać według głównego rodzaju niepełnosprawności. Studentów z niepełnosprawnościami studiujących na dwóch lub więcej kierunkach należy wykazać na każdym z tych kierunków 

oddzielnie we wszystkich rubrykach z wyjątkiem rubryki 3. 

Dział 6. Absolwenci z niepełnosprawnościami według kierunków studiówa) 

Kierunek studiów 

Ogółem 
(rubryki 
4+6+8+ 
10+12) 

W tym 
kobiety 
(rubryki 
5+7+9+ 
11+13) 

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 

Ogółem 01             

 02             

 03             

 04             

 05             

 06             

 07             

 08             

a) Należy postępować, jak w dziale 5. 



Dział 7. Studenci uczący się języka obcego w formie obowiązkowego lektoratua) Dział 7a. Studenci uczący się języka nowożytnego 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 odległośća) 

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 
    

a) Należy wykazać wyłącznie te kierunki studiów, na których zgodnie z organizacją kształcenia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (jeśli program kształcenia to przewidywał). Organizację kształcenia na 

odległość określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 IX 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2021 poz. 661, 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) Należy wykazać wyłącznie te kierunki studiów, na których zgodnie z organizacją kształcenia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (jeśli program kształcenia to przewidywał). Organizację kształcenia na 

odległość określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 IX 2018 r. w sprawie studiów. 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony 

na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza 
1 

 
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony 

na wypełnienie formularza 
2 

 

 

                                    
(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

   

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

 



Objaśnienia do formularza S-10 

 

Uwaga: W e-mailu każdy 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”: 

a) wiersz 2 dotyczy cudzoziemców odbywających pełen cykl 

kształcenia oraz przyjeżdżających do Polski na co najmniej dwa 

semestry tego samego roku akademickiego np. w ramach programu 

Erasmus, 

b) wiersz 3 dotyczy cudzoziemców (którzy rozpoczęli studia przed 

01.10.2019 r.), którym udzielono zezwolenia na pobyt stały; 

posiadaczy ważnej Karty Polaka; cudzoziemców posiadających 

status uchodźcy nadany w RP; obywateli UE, EFTA i Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, mieszkających na 

terytorium RP, oraz innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 i 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574), 

c) wiersz 4 dotyczy cudzoziemców przyjętych na podstawie umów 

międzynarodowych, decyzji rektora, dyrektora NAWA lub 

właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego lub 

odpowiedniego ministra wskazanego w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Dział 1 

W rubrykach 1, 2, 3, 4, 5 należy podać wszystkich studentów, 

łącznie ze studentami studiów drugiego stopnia. 

W rubryce 2 należy z liczby ogółem studentów wykazać 

studentów zamieszkałych na wsi tzn. wykazać tych studentów, 

którzy mieszkają na terenie gminy wiejskiej lub części wiejskiej 

gminy miejsko-wiejskiej. 

W rubrykach 6 i 7 należy podać wszystkich studentów I roku 

studiów pierwszego stopnia i magisterskich jednolitych (bez 

studentów I roku studiów drugiego stopnia). 

W rubrykach 8 i 9 należy 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 

Należy wykazać wszystkie osoby, które w okresie od 1 I do 31 XII 

roku sprawozdawczego złożyły egzamin dyplomowy w uczelni lub 

filii, niezależnie od tego, czy dyplomy te odebrały, czy też znajdują 

się one w aktach studentów.  

W rubrykach 1, 2 i 3 należy podać wszystkich absolwentów 

jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia (bez 

absolwentów studiów drugiego stopnia). 

W rubrykach 2 i 9 z liczby ogółem absolwentów wykazać 

absolwentów zamieszkałych na wsi tzn. wykazać tych 

absolwentów, którzy mieszkają na terenie gminy wiejskiej lub 

części wiejskiej gminy miejsko-wiejskiej. 

 

Dział 3 

W rubrykach 3 i 4 należy podać tylko absolwentów studiów 

pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich (bez 

absolwentów studiów drugiego stopnia wykazanych w rubrykach 11 

i 12). 

W rubrykach 11 i 12 należy 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 – należy wymienić wszystkie kierunki studiów 

prowadzone w uczelni oraz w filiach. Nie należy wykazywać 

specjalności.  

Studentów na pierwszym roku bez przypisanego kierunku studiów 

należy wykazać jako: „Na pierwszym roku studiów bez 

przypisanego kierunku (podgrupa …)”, w nawiasie należy podać 

jedną z podgrup kierunków studiów. 

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

„z” dla studiów pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem 

tytułu inżyniera lub równorzędnym i „l” dla studiów pierwszego 

stopnia kończących się uzyskaniem tytułu licencjata lub 

równorzędnym oraz cyfrę oznaczającą czas trwania studiów, np. 

studia magisterskie o 5-letnim cyklu kształcenia oznacza się 

symbolem „m-5”.  

W ramach każdej filii należy wymienić kierunki studiów 

prowadzone w tej jednostce. 

W rubrykach 4 i 5 - należy podać liczbę studentów 

zarejestrowanych w dniu 31 grudnia, łącznie ze studentami 

korzystającymi z urlopów.  

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

którzy w roku sprawozdawczym korzystają z urlopu w semestrze 

zimowym, oraz studentów, którzy powtarzają I rok studiów. 

Różnica 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. 

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 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) lub 

innych orzeczeń traktowanych na równi z tymi orzeczeniami 

stwierdzającymi niezdolność do pracy. 

 

Dział 7 

W rubrykach 1–7 każdego studenta należy wykazać tyle razy, ilu 

języków się uczy. 

 

Dział 7a 

W rubrykach 1–4 każdego studenta należy wykazać tylko jeden 

raz. 


