informacje sygnalne

Szkoły wyższe w województwie
małopolskim w roku akademickim 2017/2018
W województwie małopolskim liczba studentów
szkół wyższych począwszy od 2010 r. stale maleje. Województwo małopolskie jest nadal drugim
pod względem liczby studentów (po województwie mazowieckim) ośrodkiem akademickim
w Polsce. W roku akademickim 2017/2018 (biorąc pod uwagę faktyczną lokalizację uczelni
i ich jednostek zamiejscowych) studiowało tu
157,7 tys. osób (łącznie z cudzoziemcami), w tym
1,2 tys. osób w 7 zamiejscowych jednostkach organizacyjnych 4 szkół wyższych z innych województw.
Największym ośrodkiem akademickim w województwie jest Kraków, gdzie na poziomie wyższym naukę pobierało 143,6 tys. osób. Liczba studentów w pozostałych miastach o największej
liczbie studiujących wyniosła: 5,2 tys. – w Tarnowie, 4,5 tys. – w Nowym Sączu, 2,0 tys. – w Nowym Targu.

Studenci szkół wyższych
W roku akademickim 2017/2018 (stan w dniu 30 XI)
w 30 szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego uczyło się 157,3 tys.
studentów1 – o 6,5% (o 10,9 tys.) mniej niż w roku
2016/2017. Na pierwszym roku studiów pierwszego
stopnia i magisterskich jednolitych naukę podjęło
40,8 tys. osób – o 4,6% (o 2,0 tys.) mniej niż rok wcześniej.
Wśród wszystkich studentów szkół wyższych 82,2%
stanowiły osoby w wieku 19–24 lat (129,3 tys. osób),
nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia. Ich udział w liczbie mieszkańców województwa,
należących do tej grupy wieku, wyniósł 53,9%.
Wśród ogółu studiujących zdecydowaną większość stanowili studenci uczelni publicznych (85,3%).
W uczelniach o tej formie własności 80,4% studentów uczyło się na studiach stacjonarnych, podczas
gdy w szkołach niepublicznych 57,3% studentów wybrało niestacjonarną formę kształcenia.

Tablica 1. Studencia szkół wyższych według systemu kształcenia i form własności szkół
Stan w dniu 30 XI

Z liczby ogółem na studiach
Wyszczególnienie

Ogółem

W tym
kobiety

stacjonarnych
razem

Ogółem

Szkoły publiczne

Szkoły niepubliczne

niestacjonarnych

w tym
kobiety

razem

w tym
kobiety

2016/2017

168136

99065

125152

74291

42984

24774

2017/2018

157271

92479

117784

69911

39487

22568

2016/2017

144730

84262

115325

68231

29405

16031

2017/2018

134227

77945

107937

63911

26290

14034

2016/2017

23406

14803

9827

6060

13579

8743

2017/2018

23044

14534

9847

6000

13197

8534

a Łącznie ze studentami cudzoziemcami.

Z uwzględnieniem cudzoziemców; łącznie ze studentami filii i zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych oraz zamiejscowych ośrodków dydaktycznych położonych w innych województwach.
1
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Na studiach pierwszego stopnia kształciło się
101,0 tys. osób (64,2% ogółu studiujących) w tym
58,1 tys. (57,6%) uczyło się na studiach umożliwiających
uzyskanie tytułu licencjata, a 42,2 tys. (41,7%) – ty-

tułu inżyniera. Na studiach uzupełniających magisterskich (tj. drugiego stopnia) naukę pobierało
39,4 tys. osób (25,0% wszystkich studentów), a na
magisterskich jednolitych – 15,4 tys. (9,8%).

Tablica 2. Studencia szkół wyższych według uczelni w roku akademickim 2017/2018
Stan w dniu 30 XI

Szkoły publiczne
Ogółem

Studenci
134227

Szkoły niepubliczne
Ogółem

Studenci
23044

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

39101

Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

7320

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

26349

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Krakowie

2482

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

17518

Akademia Ignatianum w Krakowie

3022

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

13578

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

2185

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

12054

Krakowska Wyższa Szkoła
Promocji Zdrowia

1625

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

8968

Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

1282

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie

3418

Wyższa Szkoła Biznesu –
National-Louis University w Nowym Sączu

1182

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie

3963

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki
w Krakowie

1181

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu

3384

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Tarnowie

711

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nowym Targu

1994

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

652

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

1578

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej

481

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie

1073

Małopolska Wyższa Szkoła
im. Józefa Dietla w Krakowie

327

Akademia Muzyczna w Krakowie

733

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie

173

Akademia Sztuk Teatralnych
im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowieb

516

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
w Krakowie

180

Tarnowska Szkoła Wyższa

237

Szkoła Główna Politechniczna w Nowym Sączu

4

a Łącznie ze studentami cudzoziemcami. b Z dniem 1 października 2017 r. Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego
w Krakowie nadano nazwę „Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie” (Rozporządzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r.)
Uwaga. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2183) wyraz „uniwersytet” może być
używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, co najmniej
w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w każdej z następujących grup dziedzin nauki:
1. humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych;
2. matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych;
3. biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych.
Wyraz „uniwersytet” uzupełniony innym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni może być używany w nazwie
uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej
cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni.
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Tablica 3. Studencia szkół wyższych według systemu kształcenia i typów szkół w roku akademickim 2017/2018
Stan w dniu 30 XI

Z liczby ogółem na studiach
Wyszczególnienie

stacjonarnych

W tym
kobiety

Ogółem

w tym
kobiety

razem
Ogółem

niestacjonarnych
w tym
kobiety

razem

157271

92479

117784

69911

39487

22568

Uniwersytety

39101

26484

33343

22643

5758

3841

Wyższe szkoły techniczne

39927

14407

33271

13103

6656

1304

8968

5507

7157

4764

1811

743

Wyższe szkoły ekonomiczne

21893

14034

12196

7802

9697

6232

Wyższe szkoły pedagogiczne

15076

11901

10921

8643

4155

3258

Akademie wychowania fizycznego

3418

2154

2935

1835

483

319

Wyższe szkoły artystyczne

2322

1514

2216

1432

106

82

Wyższe szkoły teologiczne

2185

952

2010

836

175

116

24381

15526

13735

8853

10646

6673

Wyższe szkoły rolnicze

Pozostałe szkoły wyższe
a Łącznie ze studentami cudzoziemcami.

Wśród wszystkich studiujących największy udział
miały osoby kształcące się w ramach następujących
grup kierunków studiów: technika, przemysł i budow-

nictwo (24,0%), biznes administracja i prawo (19,6%),
nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (13,1%)
oraz nauki humanistyczne i sztuka (11,8%).

Wykres 1. Studencia szkół wyższych według grup kierunków studiówb
w roku akademickim 2017/2018
Stan w dniu 30 XI

Technika, przemysł, budownictwo

15,3

Biznes, administracja i prawo

22,5
20,5

Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja

14,4

Nauki humanistyczne i sztuka

6,2

13,0

Zdrowie i opieka społeczna

9,3

Technologie teleinformacyjne 1,7

5,6
2,9

8,4

Usługi

5,6

Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka

5,0

Kształcenie

6,0

Rolnictwo

1,7 1,5
0

10,3

3,3
2,8
1,4

10

20
Kobiety

30

40 tys.

Mężczyźni

a Łącznie ze studentami cudzoziemcami. b Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji ISCED-F 2013.
Uwaga. Nie uwzględniono 118 osób uczących się na Indywidualnych studiach międzyobszarowych.

Urząd Statystyczny w Krakowie | 31– 223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 | http://krakow.stat.gov.pl

3

Absolwenci szkół wyższych
W roku akademickim 2016/2017 małopolskie uczelnie opuściło 53,6 tys. absolwentów
(o 5,4 tys., tj. o 11,2% więcej niż przed rokiem),
przy czym 87,0% uzyskało dyplom uczelni publicznej. Udział osób, które ukończyły studia
realizowane systemem stacjonarnym wyniósł
71,9%.
Dyplom potwierdzający ukończenie studiów
magisterskich otrzymało 27,4 tys. osób (51,0%
absolwentów), wśród których większość stanowili absolwenci studiów drugiego stopnia – 24,7 tys. osób. Studia pierwszego stopnia
ukończyło 26,3 tys. osób (49,0% ogółu absolwentów). Tytuł licencjata uzyskało 16,2 tys. absolwentów, a inżyniera – 10,1 tys.
Absolwenci wyższych szkół technicznych
(14,8 tys. osób) stanowili 27,6% ogólnej liczby
osób kończących studia, Uniwersytetu Jagiellońskiego (10,5 tys.) – 19,6%, wyższych szkół ekonomicznych (9,5 tys.) – 17,7%.
Najwięcej osób ukończyło studia w zakresie
kierunków należących do grup: technika, przemysł i budownictwo – 14,9 tys. (27,7% wszystkich absolwentów), biznes, administracja i prawo – 11,3 tys. (21,0%) oraz nauki społeczne,
dziennikarstwo i informacja – 6,4 tys. (12,0%).

Cudzoziemcy – studenci i absolwenci szkół wyższych
Rokrocznie małopolskie uczelnie odnotowują
wzrost liczby studentów z zagranicy. W roku akademickim 2017/2018 (stan w dniu 30 XI) studiowało 8,4 tys. cudzoziemców pochodzących ze
111 krajów, tj. o 0,2 tys. osób (o 2,5%) więcej niż
przed rokiem. Ich udział ogólnej liczbie studentów
wyniósł 5,3%.
Na studiach pierwszego stopnia kształciło się
4,7 tys. cudzoziemców (55,9% studentów obcokrajowców), przy czym 3,8 tys. osób studiowało z zamiarem uzyskania tytułu licencjata, a 0,9 tys. – tytułu inżyniera. Na studiach drugiego stopnia naukę
na poziomie wyższym kontynuowało 2,3 tys. cudzoziemców (27,5% ich ogólnej liczby), a na magisterskich jednolitych – 1,1 tys. (12,7%). Ponad połowa cudzoziemców (52,9%) kształciła się w ramach dwóch
grup kierunków studiów – biznes, administracja
i prawo (2,6 tys. osób, 31,4% ogólnej liczby studentów cudzoziemców) oraz nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (1,8 tys., 21,5%).
W roku akademickim 2016/2017 studia na małopolskich uczelniach ukończyło 1,9 tys. cudzoziemców, o 0,7 tys. więcej niż rok wcześniej. Prawie 50%
absolwentów obcokrajowców (0,9 tys.) to osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata. Cudzoziemcy, którzy ukończyli studia
drugiego stopnia stanowili 40,7% (0,8 tys. osób).

Wykres 2. Struktura cudzoziemców – studentów szkół wyższych według krajów pochodzenia
w roku akademickim 2017/2018
Stan w dniu 30 XI

1,1%

1,0%
Ukraina

1,1%

Białoruś

13,0%

1,1%

Norwegia

1,6%

Hiszpania

1,7%
3,1%

Francja
4,8%
5,5%

Rosja
66,0%

Stany Zjednoczone
Turcja
Kazachstan
Niemcy
Pozostałe
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Studia podyplomowe
Na studiach podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 (stan w dniu 31 XII) studiowało
11,0 tys. osób (w tym 72 cudzoziemców) i było ich
o 2,8% (o 0,3 tys.) mniej niż przed rokiem. W szkołach publicznych dokształcało się 8,8 tys. słuchaczy, co stanowiło 80,0% ich ogólnej liczby.
W wyższych szkołach technicznych dalszą edukację podjęło 3,6 tys. osób (32,4% słuchaczy studiów
podyplomowych), a na Uniwersytecie Jagiellońskim – 2,1 tys. (19,2%). Wyższe szkoły ekonomiczne
wybrało 2,0 tys. słuchaczy (18,0%), a wyższe szkoły
pedagogiczne – 1,4 tys. (13,0%).
Najwięcej słuchaczy studiów podyplomowych
uzupełniało swoją wiedzę w ramach kierunków
należących do grup: biznes, administracja i prawo – 3,6 tys. osób (32,9% ogólnej liczby słuchaczy), kształcenie – 1,7 tys. (15,7%), technika, przemysł i budownictwo – 1,2 tys. (10,6%) oraz zdrowie
i opieka społeczna – 1,1 tys. (10,4%).
W roku akademickim 2016/2017 wydano
8,3 tys. świadectw potwierdzających ukończenie
studiów podyplomowych – o 1,6% mniej niż w poprzednim roku.
Studia doktoranckie
W roku akademickim 2017/2018 (stan w dniu 31 XII)
w szkołach wyższych, placówkach Państwowej
Akademii Nauk i instytutach badawczych w studiach doktoranckich uczestniczyło 6,3 tys. osób
(w tym 0,2 tys. cudzoziemców) – o 6,9% mniej niż
w poprzednim roku. W publicznych jednostkach
dokształcało się 88,7% ogólnej liczby doktorantów.
Ponad 47% doktorantów (3,0 tys.) kształciło się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ponad
20% wybrało wyższe szkoły techniczne. Studenci
studiów doktoranckich doskonalili swoją wiedzę
w 19 dziedzinach nauki i sztuki. Najwięcej osób
wybrało nauki: humanistyczne – 1,4 tys., (22,8%
ogółu doktorantów), techniczne – 1,0 tys. (16,1%)
oraz prawne – 0,6 tys. (9,0%).

Od roku akademickiego 2017/2018 źródłem prezentowanych danych jest system POL-on administrowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poprzednio były to sprawozdania statystyczne:
S-10 (sprawozdanie o studiach wyższych), S-11 (spra-

Nauczyciele akademiccy
W szkołach wyższych z terenu województwa małopolskiego w roku akademickim 2017/2018 (stan
w dniu 31 XII) pracowało 12,9 tys. nauczycieli akademickich (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty) – o 0,1 tys. (o 1,0%)
więcej niż w poprzednim roku. Wśród nich najwięcej było adiunktów – 5,6 tys. osób (43,8%) oraz
profesorów – 2,6 tys. (20,3%), a następnie asystentów – 2,1 tys. osób (16,3%) oraz starszych wykładowców – 1,4 tys. (10,8%).
Placówki publiczne zatrudniały 91,1% wszystkich
nauczycieli. Średnio w województwie na 1 nauczyciela
akademickiego przypadało 12 studentów, przy czym
w wyższych szkołach niepublicznych 20, a w placówkach publicznych – 11.
Pomoc materialna dla studentów, domy i stołówki studenckie
W roku akademickim 2017/2018 (stan w dniu 30 XI)
stypendia otrzymywało 32,6 tys. studentów (w tym
1,2 tys. cudzoziemców) przy czym 63,7% uzyskało
stypendia o charakterze socjalnym. Udział osób
otrzymujących stypendia w ogólnej liczbie studentów szkół wyższych wyniósł 20,7%. Z pomocy materialnej w formie zapomogi skorzystało 1,2 tys. osób
(w okresie od grudnia 2016 r. do listopada 2017 r.).
Szkoły wyższe z terenu województwa małopolskiego w roku akademickim 2017/2018 (w końcu
listopada) dysponowały 50 domami studenckimi z łączną liczbą 17,9 tys. miejsc. Ponad połowa
miejsc (53,8%) znajdowała się w placówkach, których właścicielami były wyższe szkoły techniczne.
Z domów studenckich korzystało 15,0 tys. studentów (w tym 2,9 tys. cudzoziemców), tj. 9,5% ogółu
studentów szkół wyższych. Poza tym w domach
studenckich było zakwaterowanych 0,4 tys. doktorantów (w tym 17,9% stanowili obcokrajowcy).
Do dyspozycji studentów było 11 stołówek (stan
w dniu 30 XI), w których znajdowało się 2,3 tys. miejsc
konsumenckich. Najwięcej tego typu placówek posiadały wyższe szkoły techniczne – 4 (1,0 tys. miejsc)
i Uniwersytet Jagielloński – 3 (0,7 tys.).
wozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów), S-12 (sprawozdanie o stypendiach
naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich
oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach
naukowych i badawczych).
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