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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, które wypełniają działy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 12. Działów 8, 9 i 11 nie wypełniają instytuty naukowe (Polskiej 
Akademii Nauk) i instytuty badawcze. Wyższe szkoły wojskowe oprócz sprawozdania w pełnym zakresie sporządzają odrębne 
sprawozdanie, w którym wyodrębnione są dane o osobach cywilnych (działy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 12). 

Dział 1. Studia podyplomowe (bez cudzoziemców)a) 

Podgrupy kierunków studiów 
Słuchacze Wydane świadectwa (w poprzednim roku 

akademickim) 

ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 
1 2 3 4 5 

Ogółem 01     

 02     

 03     

 04     

 05     

 06     

 07     

 08     

 09     

 10     

 11     

 12     

 13     

 14     

 15     

 16     

 17     

 18     

Dział wypełniają jednostki, które prowadzą studia podyplomowe.  
a) Bez względu na formę finansowania. 



Dział 2. Cudzoziemcy na studiach podyplomowycha) 

Podgrupy kierunków studiów 

Słuchacze cudzoziemcy Wydane świadectwa 
(w poprzednim roku akademickim) 

ogółem w tym 
kobiety 

w tym 
(z ogółem), 

którzy 
otrzymali 
dyplom 

ukończenia 
studiów 

wyższych 
poza Polską  

w tym 
(z rubryki 4) 

kobiety 
ogółem w tym 

kobiety 

w tym 
(z ogółem), 

którzy 
otrzymali 
dyplom 

ukończenia 
studiów 

wyższych 
poza Polską  

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 

        

 
11 

        

 
12 

        

 
13 

        

 
14 

        

 
15 

        

 
16 

        

 
17 

        

 
18 

        

 
19 

        

 
20 

        

 
21 

        

 
22 

        

 
23 

        

 
24 

        

 
25 

        

 
26 

        

Dział wypełniają jednostki, które prowadzą studia podyplomowe. 
a) Bez względu na formę finansowania.  
 



Dział 3. Studia doktoranckie (bez cudzoziemców) 

Dziedziny/ 
dyscypliny 
naukowea) 

Liczba doktorantów  
na studiach 

Liczba 
wszczętych 
przewodów 
doktorskich  

(w danym roku 
kalendarzowym) 

Osoby, które obroniły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym  
w terminie 

stacjonarnych niestacjonarnych 
podczas trwania studiówb) do roku od ukończenia studiów od 1 do 3 lat od ukończenia 

studiów powyżej 3 lat od ukończenia studiów 

stacjonarnych niestacjonarnych stacjonarnych niestacjonarnych 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 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 18 19 20 21 22 23 

Ogółem 01  
  

                   

 02  
  

                   

 03  
  

                   

 04  
  

                   

 05  
  

                   

 06  
  

                   

 07  
  

                   

 08  
  

                   

 09  
  

                   

 10  
  

                   

Dział 3 wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie. 
Uwagi: Łącznie z osobami niepełnosprawnymi. W rubrykach 8–23 należy wypełnić wyłącznie wiersz ogółem. 
a) Patrz: objaśnienia do formularza. 
b) Należy wykazać osoby, które obroniły rozprawę doktorską przed ukończeniem studiów oraz osoby, które kończą studia obroną rozprawy doktorskiej. 



Dział 4. Cudzoziemcy na studiach doktoranckich 

Dziedziny/ 
dyscypliny 
naukowea) 

Liczba doktorantów  
na studiach Liczba 

wszczętych 
przewodów 

doktorskich na 
studiach 

(w danym roku 
kalendarzowym) 

Osoby, które obroniły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym  
w terminie 

stacjonarnych niestacjonarnych 

w tym, którzy 
otrzymali 
dyplom 

ukończenia 
studiów 

wyższych poza 
Polską  

podczas trwania studiówb) do roku od ukończenia studiów  od 1 do 3 lat od ukończenia studiów powyżej 3 lat od ukończenia 
studiów 

stacjonarnych niestacjonarnych stacjonarnych niestacjonarnych 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 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 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ogółem 01                         

 02                         

 03                         

 04                         

 05                         

 06                         

 07                         

 08                         

Dział 4 wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie. 
Uwagi: Łącznie z osobami niepełnosprawnymi. W rubrykach 10–25 należy wypełnić wyłącznie wiersz ogółem.  
a) Patrz: objaśnienia do formularza. 
b) Należy wykazać osoby, które obroniły rozprawę doktorską przed ukończeniem studiów oraz osoby, które kończą studia obroną rozprawy doktorskiej. 



Dział 5. Niepełnosprawni doktoranci 

Wyszczególnienie 

Ogółem 
(rubryki 
5+7+9+ 
11+13) 

W tym 
ogółem 

wykazywani 
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 - bez cudzoziemców (wiersze 2+3) 1              

na studiach stacjonarnych 2              

na studiach niestacjonarnych 3              

Cudzoziemcy (wiersze 5+6) 4              

na studiach stacjonarnych 5              

na studiach niestacjonarnych 6              

Uwaga: Doktorantów niepełnosprawnych należy wykazać według głównej niepełnosprawności.  

Dział 6. Cudzoziemcy na studiach podyplomowych i doktoranckich według krajów 

Kraje 

Słuchacze studiów podyplomowych Doktoranci 

ogółem w tym 
kobiety 

w tym w tym podejmujący i odbywający studia 

ogółem w tym 
kobiety 

w tym w tym podejmujący i odbywający studia 

którzy 
otrzymali 
dyplom 

ukończenia 
studiów 

wyższych 
poza 

Polską  

w tym 
(z rub-  
ryki 4) 
kobiety 

na 
zasadach 
obowią- 
zujących 
obywateli 
polskicha) 

w tym  
(z rub- 
ryki 6) 

kobietya) 

na pod- 
stawie 
umów 

między- 
narodo- 
wych 

i decyzji 
właści- 
wego 

ministrab) 

w tym 
(z rub- 
ryki 8) 

kobietyb) 

którzy 
otrzymali 
dyplom 

ukończenia 
studiów 

wyższych 
poza 

Polską  

w tym 
(z rub-  

ryki 12) 
kobiety 

na 
zasadach 
obowią- 
zujących 
obywateli 
polskicha) 

w tym 
(z rub- 

ryki 14) 
kobietya) 

na podsta- 
wie umów 
między- 
narodo 
wych 

i decyzji 
właści- 
wego 

ministrab) 

w tym 
(z rub- 

ryki 16) 
kobietyb) 

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                 

Uwaga: W rubrykach 6–9 oraz 14–17 należy wypełnić wyłącznie wiersz ogółem. 
a), b) Patrz: objaśnienia do formularza. 



Dział 7. Słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranci według roku urodzenia (łącznie z cudzoziemcami) 

Wyszczególnienie Ogółem 
Rok urodzenia 

1992 
i później 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983–1979 1978–1972 1971 

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

Słuchacze studiów podyplomowych – 
ogółem 1              

w tym kobiety 2              
Wydane świadectwa (w poprzednim roku 
akademickim; dot. studiów 
podyplomowych) – ogółem 

3 
             

w tym kobiety 4              

Doktoranci – ogółem 5              

w tym kobiety 6              
Osoby, które obroniły rozprawę doktorską 
w danym roku kalendarzowym - ogółem 7              

w tym kobiety 8              

Dział 7 wypełniają jednostki, które prowadzą studia podyplomowe lub/i doktoranckie. 
Uwaga: W działach 8, 9, 10 i 11 należy podać dane o zatrudnionych łącznie z osobami będącymi na urlopach wychowawczych i bezpłatnych. Działy te nie dotyczą osób pracujących na podstawie umów 
cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło). 
Dział 8. Nauczyciele akademiccy (łącznie z cudzoziemcami) 

Stanowiskoa) 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnienib) 

ogółem w tym kobiety 
z liczby ogółem 

zatrudnieni 
w podstawowym 

miejscu pracy 
ogółem w tym kobiety 

0 1 2 3 4 5 
Ogółem (wiersze 02+03+07+09+11+13+15+16+17+18+19) 01      

Profesor 

zwyczajny 02      

nadzwyczajny (wiersze 04+05+06) 03      

z tego  
z tytułem profesora 04      

ze stopniem doktora habilitowanego 05      

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 ze stopniem doktora 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, z jednym miejscem po przecinku. 
Uwaga: W przypadku wyższych szkół wojskowych należy wykazać łącznie wojskowych i cywilnych nauczycieli akademickich. 



Dział 9. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

Grupa stanowisk 
Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnienia) 

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

Ogółem (wiersze 2 do 4) 1     

Naukowo-techniczni 2     

Pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji 
naukowej (bez uwzględnionych w dziale 8) 3     

Pozostali 4     

w tym 
inżynieryjno-techniczni 5     

ekonomiczni, administracyjni oraz obsługi 6     
a) Należy podać dane w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku. 
Uwaga: W przypadku wyższych szkół wojskowych należy wykazać łącznie wojskowych i cywilnych pracowników. 
 

Dział 10. Nauczyciele akademiccya) oraz pracownicy instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem  
i stopniem naukowym – przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Wyszczególnienie Profesor z tytułem Doktor habilitowany Doktor Magisterc) 

0 1 2 3 4 
Ogółemb) 1     

w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu 
pracy 2     

a) W tym dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. b) Należy podać dane o zatrudnionych w szkole 
wyższej/instytucie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku. c) Należy podać dane o zatrudnionych posiadających tytuł zawodowy magistra 
lub równorzędny. 

Dział 11. Nauczyciele akademiccy – cudzoziemcy 

Kraje 

Pełnozatrudnieni 

Niepełnozatrudnienia) ogółem w tym kobiety 
z liczby ogółem 

zatrudnieni 
w podstawowym 

miejscu pracy 
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, z jednym miejscem po przecinku. 

Dział 12. Stypendia naukowea) 

Liczba osób pobierających 
stypendia 

doktoranckieb) 1  

w tym z dotacji projakościowejc) 2  

doktorskied) 3  
a) Są to stypendia przyznawane niezależnie od otrzymywanych w ramach świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej, oraz stypendium ministra za wybitne 
osiągnięcia. b) Stypendia doktoranckie należy wykazać według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów 
doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351). c) Stypendia projakościowe przyznawane na podst. art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). d) Stypendia doktorskie należy wykazać według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956) 

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 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-12 

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           

Działy 1 i 2 
Działy należy wypełnić na podstawie poniższego wykazu podgrup kierunków studiów.  

Wykaz podgrup kierunków studiów z odpowiadającymi im obszarami kształcenia 

Podgrupa pedagogiczna (obszar: 
pedagogika) 

Podgrupa nauczycielska (obszar nauczanie 
i szkolenie: szkolenie nauczycieli przedszkoli, 
szkolenie nauczycieli nauczania 
początkowego, szkolenie nauczycieli 
w zakresie kształcenia specjalnego i zajęć 
przedmiotowych, szkolenie nauczycieli 
przedmiotów zawodowych) 

Podgrupa humanistyczna (obszary: religia, 
języki obce, język ojczysty, historia 
i archeologia, filozofia i etyka) 

Podgrupa artystyczna (obszary: sztuki 
piękne, muzyka i sztuki sceniczne, techniki 
audiowizualne i media, projektowanie, 
rękodzieło) 

Podgrupa społeczna (obszary: psychologia, 
socjologia i kulturoznawstwo, nauki 
polityczne, ekonomia) 

Podgrupa ekonomiczna i administracyjna 
(obszary: handel, marketing i reklama, 
finanse, bankowość i ubezpieczenia, 
rachunkowość i podatki, zarządzanie 
i administracja, praca biurowa, organizacja 
pracy) 

Podgrupa prawna (obszar: prawo) 

Podgrupa dziennikarstwa i informacji 
(obszary: dziennikarstwo, 
bibliotekoznawstwo, informacja, archiwa) 

Podgrupa biologiczna (obszary: biologia 
i biochemia, nauki o środowisku) 

Podgrupa fizyczna (obszary: fizyka, chemia, 
nauki o Ziemi) 

Podgrupa matematyczna i statystyczna 
(obszary: matematyka, statystyka) 

Podgrupa informatyczna (obszary: 
informatyka, techniki komputerowe) 

Podgrupa medyczna (obszary: medycyna, 
pielęgniarstwo i opieka medyczna, 
stomatologia, diagnostyka i technika 
medyczna, terapia i rehabilitacja, farmacja) 

Podgrupa opieki społecznej (obszary: opieka 
nad dziećmi i młodzieżą, praca socjalna 
i poradnictwo) 

Podgrupa inżynieryjno-techniczna (obszary: 
mechanika i metalurgia, elektryczność 
i energia, elektronika i automatyka, inżynieria 
chemiczna, technika pojazdowa) 

Podgrupa produkcji i przetwórstwa 
(obszary: przetwórstwo żywności, produkcja 
wyrobów odzieżowych, inżynieria 
materiałowa, górnictwo i przemysł 
wydobywczy) 
Podgrupa architektury i budownictwa 
(obszary: architektura i urbanistyka, 
budownictwo lądowe i wodne) 
Podgrupa rolnicza, leśna i rybactwa 
(obszary: produkcja roślinna i zwierzęca, 
ogrodnictwo, leśnictwo, rybactwo) 
Podgrupa weterynaryjna (obszar: 
weterynaria) 
Podgrupa usług dla ludności (obszary: 
hotelarstwo i gastronomia, turystyka 
i rekreacja, sport, prowadzenie gospodarstwa 
domowego, usługi fryzjerskie i kosmetyczne) 
Podgrupa ochrony środowiska (obszary: 
inżynieria ochrony środowiska, środowisko 
przyrodnicze, usługi sanitarne) 
Podgrupa usług transportowych (obszar: 
transport) 
Podgrupa ochrony i bezpieczeństwa 
(obszary: ochrona osób i mienia, 
bezpieczeństwo i higiena pracy, wojskowość 
i obronność) 

Działy 3 i 4  

Należy wypełnić na podstawie wykazu dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, określonych w rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych 
i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065). 

Dział 5 

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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub innych orzeczeń 
traktowanych na równi z tymi orzeczeniami stwierdzającymi niezdolność do pracy.  

Dział 6 
a) Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych mogą: 1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 2) posiadacze ważnej Karty Polaka; 3) cudzoziemcy 
posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej; 4) korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP; 5) pracownicy migrujący 
lub osoby posiadające prawo stałego pobytu na terytorium RP, którzy są obywatelami państw UE, EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej oraz 
członkowie ich rodzin (o ile mieszkają w Polsce) oraz inne osoby wymienione w art. 43 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym. 
b) Dotyczy cudzoziemców przyjętych na podstawie umów międzynarodowych oraz decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Dział 11 

Cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Należy podać według kraju pochodzenia. 
 


