Uniwersytet Śląski, Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów

GUS S-12 Doktoranci i przewody doktorskie
Założenia

Informacje wstępne
Dostęp do sprawozdania: formularz Osoby → Osoby → Raporty lokalne BIRT
Nazwa raportu: Sprawozdanie GUS S-12
Parametry raportu:

Zakres danych

Sprawozdanie można wygenerować w trzech
wariantach:
 dla studiów doktoranckich oraz
podyplomowych,
 tylko dla studiów doktoranckich,
 tylko dla studiów podyplomowych.

Jednostka organizacyjne

Jednostka sporządzająca sprawozdanie

Program studiów

Kod programu studiów (% - dowolny)

Stan na dzień

Data 31 grudnia roku sprawozdawczego

Obronione rozprawy
doktorskie/wszczęte przewody
doktorskie OD

Data 1 stycznia roku sprawozdawczego

Obronione rozprawy
doktorskie/wszczęte przewody
doktorskie DO

Data 31 grudnia roku sprawozdawczego

Wydane świadectwa studiów
podyplomowych OD

Data 1 października roku poprzedzającego rok
sprawozdawczy

Wydane świadectwa studiów
podyplomowych DO

Data 30 września roku sprawozdawczego

Format wydruku

Dostępne opcje:
 format PDF
 format XLS

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
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Szczegółowy zakres danych generowanych na potrzeby sprawozdania GUS S-12
w poszczególnych częściach sprawozdania dotyczących
studiów doktoranckich i przewodów doktorskich.
Dział 3. Doktoraty – poza studiami doktoranckimi (łącznie z cudzoziemcami)
Poprzez doktorat poza studiami rozumiemy osobę z otwartym na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
przewodem doktorskim, niebędącą na dzień wszczęcia przewodu aktywnym uczestnikiem studiów
doktoranckich prowadzonych w dziedzinie przewodu doktorskiego przez jednostkę, w której przewód został
wszczęty.
Dziedziny i dyscypliny generowane są na podstawie dyscypliny przewodu doktorskiego.
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Osoby doktoryzujące się (mające wszczęte przewody doktorskie) poza studiami doktoranckimi
[kolumny 2 – 5]:

Wykazywane są wszystkie osoby posiadające w USOS (na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego)
wszczęty przewód doktorski z datą otwarcia przewodu mniejszą bądź równą 31 grudnia roku
sprawozdawczego.


Osoby, które wszczęły przewody doktorskie w danym roku kalendarzowym [kolumny 6 – 9]:

Wykazywane są wszystkie osoby z wprowadzonym w USOS przewodem doktorskim, z datą wszczęcia
przewodu nie wcześniejszą, niż 1 stycznia roku sprawozdawczego i nie późniejszą, niż 31 grudnia roku
sprawozdawczego.
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Osoby, które obroniły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym [kolumny 10 – 13]

Wykazywane są wszystkie osoby z wprowadzonym w USOS przewodem doktorskim, którym nadano stopień
doktora nie wcześniej, niż 1 stycznia roku sprawozdawczego i nie później, niż 31 grudnia roku
sprawozdawczego oraz został w USOS nadany numer dyplomu.

Dział 4. Studia doktoranckie (bez cudzoziemców)
W dziale 4 (dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie) zestawiono dane dotyczące doktorantów
aktywnych na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego a także informacje związane z wszczętymi oraz
obronionymi rozprawami doktorskimi w danym roku kalendarzowym.
Poprzez przewód doktorski wszczęty w trakcie studiów doktoranckich rozumiemy przewód z datą
wszczęcia późniejszą niż data rozpoczęcia studiów doktoranckich w dziedzinie i jednostce przewodu lecz nie
późniejszą, niż data ukończenia tych studiów.
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W rubrykach dotyczących doktorantów aktywnych na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego [kolumny 2 5] dane prezentowane są w podziale na dziedziny i dyscypliny związane z programem studiów doktoranckich
(dla studiów interdyscyplinarnych wypisujemy dziedzinę nauki oraz nazwę studiów doktoranckich). Liczba
wszczętych [kolumny 6 - 7] oraz obronionych rozpraw doktorskich [kolumny 8 - 15] generowana jest w
podziale na dziedziny i dyscypliny związane z przewodem.


Liczba doktorantów na studiach [kolumny 2 - 5]:

Poprzez osobę na studiach doktoranckich rozumiemy osobę, która jest aktywnym na dzień 31 grudnia
uczestnikiem studiów III stopnia, tzn. posiada etap studiów z datą zakończenia większą bądź równą 31
grudnia roku sprawozdawczego.
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Liczba wszczętych przewodów doktorskich w danym roku kalendarzowym [kolumny 6 - 7]:

Zaliczamy tu wszystkie osoby będące aktywnymi uczestnikami studiów III stopnia na dzień wszczęcia
przewodu, wprowadzone w USOS do modułu DOKTORANCI z przypisanym kodem studiów
doktoranckich, posiadające otwarty przewód doktorski z datą otwarcia przewodu mieszczącą się w
przedziale 1 styczeń – 31 grudzień roku sprawozdawczego.


Osoby, które obroniły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym - ogółem na/po
studiach [kolumny 8 - 11]:

Zaliczamy tu wszystkie osoby, które wszczęły przewód w trakcie studiów doktoranckich i nadano im stopień
doktora w danym roku kalendarzowym (niezależnie od tego, kiedy ukończyły studia).


Osoby, które obroniły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym - w tym podczas
trwania studiów [kolumny 12 - 15]:

Zaliczamy tu wszystkie osoby, które wszczęły przewód w trakcie studiów doktoranckich i nadano im stopień
doktora w danym roku kalendarzowym, będąc na dzień nadania stopnia aktywnymi doktorantami.

Dział 4a. Studia doktoranckie (łącznie z cudzoziemcami) według nazw kierunków kształcenia
4a

Dział 4a prezentuje liczbę doktorantów aktywnych na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego a wyniki
grupowane są względem klasyfikacji kierunków kształcenia ISCED-F.

Dział 5. Cudzoziemcy na studiach doktoranckich
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Dział ten zawiera dane analogiczne do działu 4, a dotyczące wyłącznie cudzoziemców. Pod pojęciem
cudzoziemca rozumiemy osobę posiadającą obywatelstwo inne niż polskie.
W kolumnie liczba doktorantów, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
wykazywane są osoby, które w dokumentach uprawniających posiadają dyplom licencjata, dyplom inżyniera,
dyplom magistra wydany przez uczelnię zagraniczną.

Dział 6. Niepełnosprawni doktoranci
W dziale 6 wykazywane są osoby, będące aktywnymi doktorantami, posiadające ważne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, z uzupełnionym kodem niepełnosprawności.
Doktoranci wykazywani są według głównego rodzaju niepełnosprawności.
Poprzez główną niepełnosprawność spośród posiadanych rozumie się tę niepełnosprawność, która daje
większą dotację na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych.
Zasada ustalania kolejności niepełnosprawności dla GUS jest następująca:
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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
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Dział 7. Cudzoziemcy na studiach podyplomowych i doktoranckich według krajów
W dziale 7 wykazywane są osoby, będące aktywnymi doktorantami na dzień 31 grudnia roku
sprawozdawczego, posiadające obywatelstwo inne niż polskie. Wyniki pogrupowane są według krajów
pochodzenia, rodzaju studiów oraz czasu ich trwania. Kraj pochodzenia interpretowany jest przez Główny
Urząd Statystyczny jako kraj obywatelstwa osoby.
Doktoranci, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską to tacy, którzy w
dokumentach uprawniających do podjęcia studiów posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, tj.
dyplom licencjata, dyplom inżyniera, dyplom magistra wydany przez Uczelnię zagraniczną.
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Jako doktoranci podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
wykazywane są osoby z przypisanym w USOS trybem odbywania studiów CP - Cudzoziemiec odbywający
studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Jako doktoranci podejmujący i odbywający studia na podstawie umów międzynarodowych i decyzji
właściwego ministra wykazywane są osoby z przypisanym w USOS jednym z poniższych trybów odbywania
studiów:
o CS - Cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej,
o CSB - Cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej, stypendysta Programu im. S. Banacha,
o CSF - Cudzoziemiec, stypendysta Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego,
o CSK - Cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej, stypendysta Programu im. K. Kalinowskiego,
o CSL - Cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej, stypendysta Programu im. I. Łukasiewicza,
o CSR - Cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej, stypendysta Rządu RP,
o CSW - Cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej, stypendium wschodnie,
o CW - Cudzoziemiec, stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
o CB - Cudzoziemiec, bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.

Dział 8. Słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranci według roku urodzenia (łącznie z
cudzoziemcami)
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W sekcji dotyczącej studiów doktoranckich wykazywane są osoby będące aktywnymi doktorantami na dzień
31 grudnia roku sprawozdawczego oraz którym nadano stopień doktora (przewód wszczęty w trakcie studiów)
w poprzednim roku kalendarzowym. Wyniki pogrupowane są według roku urodzenia. Rok urodzenia
pobierany jest z daty urodzenia osoby.

Dział 13. Stypendia naukowe
Dane w sprawozdaniu GUS S-12 dotyczące stypendiów naukowych dla doktorantów generowane są na
podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków stypendialnych, wprowadzonych do systemu USOS.
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Wiersz 1 (liczba osób pobierających stypendia doktoranckie): wykazywane są osoby, które w wybranej
jednostce posiadają pozytywnie rozpatrzony wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
(DZ_STYPENDIA.ID = 58) lub stypendium doktoranckie – dotacja projakościowa (DZ_STYPENDIA.ID =
93) z datą Przyznane od mniejszą bądź równą 31 grudnia roku sprawozdawczego oraz datą Przyznane do
większą bądź równą 31 grudnia roku sprawozdawczego.
Wiersz 2 (liczba osób pobierających stypendia z dotacji projakościowej): wykazywane są osoby, które w
wybranej jednostce posiadają pozytywnie rozpatrzony wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego –
dotacja projakościowa (DZ_STYPENDIA.ID = 93) z datą Przyznane od mniejszą bądź równą 31 grudnia
roku sprawozdawczego oraz datą Przyznane do większą bądź równą 31 grudnia roku sprawozdawczego.
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