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SPRAWOZDANIE GUS S-10 W USOS
ZAŁOŻENIA

Informacje wstępne
Dostęp do sprawozdania: formularz Osoby → Osoby → Raporty lokalne BIRT
Nazwa raportu: Sprawozdanie GUS S-10
Parametry raportu:
Sprawozdanie wypełnia się dla:
Studenci i absolwenci…

Wybór formularza sprawozdawczego

Jednostka organizacyjne

Jednostka sporządzająca sprawozdanie

Tryb studiów

Stacjonarne/niestacjonarne

Program studiów

Kod programu studiów (% - dowolny)

Cykl dydaktyczny

Cykl dydaktyczny

Stan na dzień

Data 30 listopada roku sprawozdawczego

Absolwenci OD

Data 1 października roku poprzedzającego rok
sprawozdawczy

Absolwenci DO

Data 30 września roku sprawozdawczego

Imię, nazwisko, telefon

Imię i nazwisko oraz telefon osoby sporządzającej
sprawozdanie

Adres e-mail

Adres e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie

Czy generować listę osób

Raport umożliwia podgląd listy osób wliczanych do
poszczególnych działów sprawozdania

Liczba instytutów, katedr,
wydziałów, komputerów
przeznaczonych do użytku
studentów, liczba komputerów z
dostępem do Internetu, liczba
komputerów z dostępem do
Internetu za pomocą szybkiego
łącza

Wprowadzone wartości zostaną uwzględnione w
sprawozdaniu, w części dotyczącej infrastruktury

Liczba studentów uczących się
poszczególnych języków obcych w
formie obowiązkowego lektoratu

Wprowadzonymi wartościami zostanie uzupełniony
dział 7 sprawozdania

Liczba studentów uczących się
języka nowożytnego jako
obowiązkowego lektoratu

Wprowadzonymi wartościami zostanie uzupełniony
dział 7a sprawozdania
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Zgodnie z zaleceniami Głównego Urzędu Statystycznego, w sprawozdaniu o studiach wyższych S-10 należy
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 września) uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych.
Poprzez studenta, zarejestrowanego w dniu 30 listopada roku sprawozdawczego rozumiemy osobę wpisaną w
USOS na program studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
indywidualnych studiów międzyobszarowych, dla której spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) status na programie STUDENT oraz
 otwarty etap w zadanym cyklu dydaktycznym z datą zakończenia etapu większą bądź równą 30 listopada
roku sprawozdawczego lub
 otwarty etap we wcześniejszym cyklu dydaktycznym z przesuniętą datą zakończenia etapu większą bądź
równą 30 listopada roku sprawozdawczego
[otwarte etapy to etapy o statusach: X – w trakcie, W – zaliczony warunkowo, D – urlop w trakcie]
b) status na programie ABSOLWENT – PRZED DYPLOMEM oraz
 planowaną datą ukończenia większą lub równą 30 listopada roku sprawozdawczego a także zaliczony
ostatni etap z datą zakończenia większą bądź równą 30 listopada roku sprawozdawczego
c) status na programie DYPLOM oraz
 datę egzaminu dyplomowego większą lub równą 30 listopada roku sprawozdawczego a także zaliczony
ostatni etap z datą zakończenia większą bądź równą 30 listopada roku sprawozdawczego
d) status na programie SKREŚLONY oraz
 datę skreślenia większą lub równą 30 listopada roku sprawozdawczego oraz etap z datą zakończenia
większą bądź równą 30 listopada roku sprawozdawczego.
Poprzez absolwenta poprzedniego roku akademickiego rozumiemy osobę wpisaną w USOS na program studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia,
jednolitych studiów magisterskich lub indywidualnych studiów
międzyobszarowych oraz:
 posiadająca związany z programem certyfikat z przyporządkowanym kierunkiem studiów bądź
specjalnością oraz nadany numer dyplomu,
 której obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się w okresie roku akademickiego
poprzedzającego rok sprawozdawczy, tj. w przedziale od 1 października do 30 września.
Każdy student wykazywany jest w sprawozdaniu tyle razy, na ilu programach w USOS jest aktywnym studentem
(lub absolwentem). Jeśli student studiuje dwie specjalności danego kierunku zostanie wykazany podwójnie (o ile
każda specjalność w USOS przypisana jest do oddzielnej instancji programu studiów).
W częściach sprawozdania prezentujących liczbę studentów w podziale na kierunki studiów informacja o kierunku
pobierana jest z programu studiów. W przypadku kierunku filologia dane prezentowane są w rozbiciu na
specjalności związane z etapem studiów. W częściach sprawozdania prezentujących liczbę absolwentów w
podziale na kierunki studiów informacja o kierunku (a w przypadku kierunku filologia – informacja o specjalności)
pobierana jest z certyfikatu osoby.
Studenci (oraz absolwenci) indywidualnych studiów międzyobszarowych (w USOS przypisani do programów o
kodach 38-S0IM14 i 38-S2IM14) wykazywani są jako studenci (absolwenci) kierunków składowych. Jedynie
studenci (oraz absolwenci) „starych” kierunków międzywydziałowych: międzywydziałowych indywidualnych
studiów humanistycznych, międzywydziałowych indywidualnych studiów matematyczno-przyrodniczych
wykazywani są jako studenci (absolwenci) tych kierunków.
Studenci ISM przyporządkowani są do poszczególnych kierunków składowych na podstawie danych
wprowadzonych do USOS (w formularzu Programy → ISM kierunki etapów) przez pracowników Kolegium
Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.
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Poniżej zestawiono (w formie tabeli) zakres danych generowanych w poszczególnych formularzach sprawozdania
GUS S-10.
Tabela 1. Zakres danych generowanych w poszczególnych formularzach sprawozdania GUS S-10.
FORMULARZ

D
Z
I
A
Ł

Studenci według
roku urodzenia
Absolwenci z
poprzedniego
roku
2
akademickiego
według roku
urodzenia
Absolwenci z
poprzedniego
3 roku ak. wg
kierunków
studiów
Absolwenci z
poprzedniego
3a roku ak. wg
krajów
pochodzenia
Studenci według
roku studiów,
4
kierunków
studiów
Studenci według
roku studiów,
4a
krajów
pochodzenia
Studenci
niepełnosprawni
5
według kierunków
studiów
Absolwenci
niepełnosprawni
6
według kierunków
studiów
Studenci uczący
się języka obcego
7 w formie
obowiązkowego
lektoratu
Studenci uczący
się języka
7a nowożytnego jako
obowiązkowego
lektoratu
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I

II

III

IV

Studenci i
Studenci i
absolwenci –
absolwenci –
cudzoziemcy
cudzoziemcy
przyjęci na studia
podejmujący i
na podstawie
odbywający
umów
studia na
międzynarodowyc
zasadach
h oraz na
obowiązujących
podstawie decyzji
obywateli
właściwego
polskich
ministra

V

VI

VII

Studenci i
absolwenci −
cudzoziemcy
polskiego
pochodzenia

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

Studenci i
absolwenci
ogółem – bez
cudzoziemców

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

Studenci i
absolwenci –
cudzoziemcy
odbywający
pełen cykl
kształcenia

x

x
x
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Szczegółowy zakres danych generowanych na potrzeby sprawozdania GUS S-10 w poszczególnych
formularzach.
Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców
I
W tej części sprawozdania wykazywane są osoby posiadające obywatelstwo polskie.

Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – cudzoziemcy
ogółem
Pod pojęciem cudzoziemca rozumiemy osobę posiadającą obywatelstwo inne niż polskie. W wybranych
formularzach dotyczących cudzoziemców dane prezentowane są w podziale na kierunki i kraje
pochodzenia. Kraj pochodzenia interpretowany jest jako kraj obywatelstwa osoby.
W tej części sprawozdania wykazywane są osoby:

II

F
O
R
M
U
L
A
R
Z




posiadające obywatelstwo inne niż polskie,
będące aktywnymi studentami na dzień 30 listopada roku sprawozdawczego lub absolwentami
poprzedniego roku akademickiego,
oraz
 studenci uczelni zagranicznych przyjeżdzający m. in. w ramach programu Erasmus+ na co najmniej
2 semestry tego samego roku akademickiego, dla których w formularzu Programy osób przypisano
tryb odbywania studiów CM - Cudzoziemiec, na podstawie umów międzynarodowych (Erasmus).
W dziale 4 studenci programów międzynarodowych wykazywani są w oddzielnym wierszu jako studenci II
roku studiów stacjonarnych I stopnia.
W częściach sprawozdania GUS S-10 dotyczących cudzoziemców nie jest wyprowadzana informacja o
osobach zamieszkałych na wsi.

Studenci i absolwenci – cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach
obowiązujących obywateli polskich
W tej części sprawozdania wykazywane są osoby:
III





posiadające obywatelstwo inne niż polskie,
będące aktywnymi studentami na dzień 30 listopada roku sprawozdawczego lub absolwentami
poprzedniego roku akademickiego,
z przypisanym w USOS trybem odbywania studiów CP - Cudzoziemiec odbywający studia na
zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Studenci i absolwenci – cudzoziemcy przyjęci na studia na podstawie umów międzynarodowych
oraz na podstawie decyzji właściwego ministra
W tej części sprawozdania wykazywane są osoby:
IV





posiadające obywatelstwo inne niż polskie,
będące aktywnymi studentami na dzień 30 listopada roku sprawozdawczego lub absolwentami
poprzedniego roku akademickiego,
z przypisanym w USOS trybem odbywania studiów spośród następujących:
• CS - Cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej
• CSB - Cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej, stypendysta Programu im. S. Banacha

4

Uniwersytet Śląski, Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów

•
•
•
•
•
•
•

CSF - Cudzoziemiec, stypendysta Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
CSK - Cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej, stypendysta Programu im. K. Kalinowskiego
CSL - Cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej, stypendysta Programu im. I. Łukasiewicza
CSR - Cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej, stypendysta Rządu RP
CSW - Cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej, stypendium wschodnie
CW - Cudzoziemiec, stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę
CB - Cudzoziemiec, bez odpłatności i świadczeń stypendialnych

Studenci i absolwenci – cudzoziemcy odbywający pełen cykl kształcenia
W tej części sprawozdania wykazywane są osoby:
V




posiadające obywatelstwo inne niż polskie,
będące aktywnymi studentami na dzień 30 listopada roku sprawozdawczego lub absolwentami
poprzedniego roku akademickiego.

Studenci i absolwenci − cudzoziemcy polskiego pochodzenia
W tej części sprawozdania wykazywane są osoby:

VI





posiadające obywatelstwo inne niż polskie,
będące aktywnymi studentami na dzień 30 listopada roku sprawozdawczego lub absolwentami
poprzedniego roku akademickiego,
posiadające zaznaczoną w USOS flagę CZY_POLONIA (formularz Osoby → Osoby, zakładka
Świadczenia)

W częściach sprawozdania GUS S-10 dotyczących cudzoziemców nie jest wyprowadzana informacja o
osobach zamieszkałych na wsi.

Studenci i absolwenci − cudzoziemcy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego
odpowiednik poza Polską
W tej części sprawozdania wykazywane są osoby:

VII





posiadające obywatelstwo inne niż polskie,
będące aktywnymi studentami na dzień 30 listopada roku sprawozdawczego lub absolwentami
poprzedniego roku akademickiego,
z wprowadzoną w dokumentach posiadanych maturę zagraniczną (formularz Osoby → Osoby,
zakładka Dokum. uprawniające).

W częściach sprawozdania GUS S-10 dotyczących cudzoziemców nie jest wyprowadzana informacja o
osobach zamieszkałych na wsi.
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Szczegółowy zakres danych generowanych w poszczególnych działach sprawozdania GUS S-10.
Studenci wg roku urodzenia
W dziale 1 wykazywane są osoby będące aktywnymi studentami na dzień 30 listopada roku
sprawozdawczego. Wyniki grupowane są według roku urodzenia studentów. Rok urodzenia

generowany jest na podstawie daty urodzenia osoby.
W rubryce zamieszkali na wsi uwzględnione są osoby, które na dzień 30 listopada roku
sprawozdawczego mieszkają na wsi. Informacja ta pobierana jest z pola Czy miasto przy adresie
stałym osoby. Jeżeli pole to jest puste brany jest pod uwagę atrybut czy miasto dla kodu pocztowego.

1

W kolumnie wykazywani tylko raz każdy student wykazywany jest tylko raz niezależnie od liczby
studiowanych kierunków w określonym trybie (student studiujący dwa kierunki, jeden w trybie
stacjonarnym a drugi w trybie niestacjonarnym zostanie uwzględniony jako wykazywany tylko raz
zarówno w sprawozdaniu dla studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych). W przypadku studenta
studiującego kilka kierunków w tym samym trybie, jako wykazywany tylko raz zostanie
wyprowadzony kierunek oznaczony w USOS jako główny (formularz Programy → Program osoby,
flaga Czy główny) – jeśli żaden z aktywnych programów nie jest programem głównym wybierany jest
program najwcześniej wprowadzony do USOS.

W rubryce powtarzający I rok i urlopowani wykazywani są studenci I roku studiów pierwszego
stopnia oraz jednolitych magisterskich, dla których aktualny etap jest w statusie D – Urlop (w
trakcie) lub, w przypadku gdy status zaliczenia etapu jest równy X – W trakcie, sprawdzany jest
warunek, czy osoba wcześniej miała na danym programie etap ze statusem N – niezaliczony ręcznie
lub R – niezaliczony automatycznie.

D
Z
I
A
Ł

Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego wg roku urodzenia
W dziale 2 wykazywane są osoby będące absolwentami poprzedniego roku akademickiego, których obrona

2

zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się pomiędzy 1 października a 30 września. Wyniki
grupowane są według roku urodzenia absolwentów. Rok urodzenia generowany jest na podstawie
daty urodzenia osoby.
W rubryce zamieszkali na wsi uwzględnione są osoby, które w dniu egzaminu dyplomowego
mieszkały na wsi. Informacja ta pobierana jest z pola Czy miasto przy adresie stałym osoby. Jeżeli
pole to jest puste brany jest pod uwagę atrybut czy miasto dla kodu pocztowego.
Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego wg kierunków studiów
W dziale 3 wykazywane są osoby będące absolwentami poprzedniego roku akademickiego, których obrona

3

zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się pomiędzy 1 października a 30 września. Wyniki
pogrupowane są według kierunku, rodzaju studiów oraz czasu ich trwania.
Dla kierunku filologia absolwenci wykazywani są w rozbiciu na specjalności. Informacja o kierunku
studiów (a w przypadku absolwentów kierunku filologia informacja o specjalności) pobierana jest z
certyfikatu osoby.
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Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego wg krajów pochodzenia

3a

W dziale 3a (dotyczy tylko cudzoziemców) wykazywane są osoby będące absolwentami poprzedniego roku
akademickiego, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się pomiędzy 1

października a 30 września. Wyniki pogrupowane są według krajów pochodzenia, rodzaju studiów
oraz czasu ich trwania. Kraj pochodzenia interpretowany jest przez Główny Urząd Statystyczny
jako kraj obywatelstwa osoby.
Studenci wg roku studiów, kierunku studiów
W dziale 4 wykazywane są osoby będące aktywnymi studentami na dzień 30 listopada roku
sprawozdawczego. Wyniki grupowane są według kierunku, rodzaju studiów oraz czasu ich trwania.

Dla kierunku filologia studenci wykazywani są w rozbiciu na specjalności. Informacja o kierunku
studiów pobierana jest z programu studiów. W przypadku studentów kierunku filologia
przyporządkowanie do określonych specjalności odbywa się na podstawie specjalności związanej z
etapem studiów.
4

W kolumnie powtarzający I rok i urlopowani wykazywani są studenci I roku studiów pierwszego
stopnia oraz jednolitych magisterskich, dla których aktualny etap jest w statusie D – Urlop (w
trakcie) lub, w przypadku gdy status zaliczenia etapu jest równy X – W trakcie, sprawdzany jest
warunek, czy osoba wcześniej miała na danym programie etap ze statusem N – niezaliczony ręcznie
lub R – niezaliczony automatycznie.
W rubryce studenci po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego uwzględniane są
osoby, które posiadają status na programie ABSOLWENT – PRZED DYPLOMEM oraz datę
zakończenia ostatniego etapu i planowaną datą ukończenia większą lub równą 30 listopada roku
sprawozdawczego.
Studenci wg roku studiów, krajów pochodzenia

4a

W dziale 4a (dotyczy tylko cudzoziemców) wykazywane są osoby będące aktywnymi studentami na dzień 30
listopada roku sprawozdawczego. Wyniki grupowane są według krajów pochodzenia, rodzaju studiów

oraz czasu ich trwania. Kraj pochodzenia interpretowany jest przez Główny Urząd Statystyczny
jako kraj obywatelstwa osoby.
Studenci niepełnosprawni wg kierunków studiów
W dziale 5 wykazywane są osoby będące aktywnymi studentami, posiadające ważne orzeczenie o stopniu

niepełnosprawności na dzień 30 listopada roku sprawozdawczego, z uzupełnionym kodem
niepełnosprawności. Wyniki grupowane są według kierunku studiów, studenci wykazywani są
według głównego rodzaju niepełnosprawności.
5

Poprzez główną niepełnosprawność spośród posiadanych rozumie się tę niepełnosprawność, która
daje większą dotację na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów
niepełnosprawnych.
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Zasada ustalania kolejności niepełnosprawności dla GUS jest następująca:
kolejność

kod niepełnosprawności

1

03-L Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - osoby niesłyszące i słabosłyszące

2

04-O Choroby narządu wzroku - osoby niewidzące i słabowidzące

3

05-RW Upośledzenie narządu ruchu - osoby poruszające się na wózku inwalidzkim

4

05-RK Upośledzenie narządu ruchu - osoby chodzące i chodzące o kulach

5

Inne, wyżej niewymienione

Absolwenci niepełnosprawni wg kierunków studiów
W dziale 6 wykazywane są osoby będące absolwentami poprzedniego roku akademickiego, których obrona
6

zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się pomiędzy 1 października a 30 września, posiadający
ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na dzień obrony, z uzupełnionym kodem
niepełnosprawności. Wyniki grupowane są według kierunku studiów, studenci wykazywani są
według głównego rodzaju niepełnosprawności.
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