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INFORMACJE SYGNALNE 

28.08.2019 r. Szkoły wyższe w województwie małopolskim 
w roku akademickim 2018/2019 
 

Województwo małopolskie jest drugim pod względem 
liczby studentów (po województwie mazowieckim) 
ośrodkiem akademickim w Polsce. W roku akademickim 
2018/2019 studiowało tu 150,1 tys. osób1 (wliczając 8,5 tys. 
cudzoziemców) – w tym 2,6 tys. w 10 zamiejscowych 
jednostkach organizacyjnych 7 szkół wyższych z innych 
województw. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba 
studentów zmniejszyła się o 7,6 tys. (o 4,8%). 

Największym ośrodkiem akademickim w województwie jest Kraków, gdzie na poziomie 
wyższym naukę pobierało 135,0 tys. osób. Znaczna liczba studentów kształciła się 
w: Tarnowie – 5,1 tys. osób, Nowym Sączu – 4,4 tys. i Nowym Targu – 2,1 tys. 

 

Studenci2 szkół wyższych 

W roku akademickim 2018/2019 (stan w dniu 31 XII) w 28 szkołach wyższych mających sie-
dzibę na terenie województwa małopolskiego uczyło się 148,2 tys. studentów (łącznie z cu-
dzoziemcami) – o 5,7% (o 9,0 tys.) mniej niż w roku 2017/2018. Na pierwszym roku studiów 
pierwszego stopnia i magisterskich jednolitych naukę podjęło 39,6 tys. osób – o 3,0% 
(o 1,2 tys.) mniej niż rok wcześniej. 

Wśród wszystkich studentów szkół wyższych 82,3% stanowiły osoby w wieku 19–24 lat 
(122,0 tys. osób), nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia. Ich udział w liczbie 
mieszkańców województwa, należących do tej grupy wieku, wyniósł 52,8% (w poprzednim 
roku – 53,9%). 

Tablica 1. Studencia szkół wyższych według systemu kształcenia i form własności szkół 
 Stan w dniu 31 XII 

a Łącznie ze studentami cudzoziemcami. 

 

Wśród ogólnej liczby studiujących zdecydowaną większość stanowili studenci uczelni pu-
blicznych (84,5%). W uczelniach o tej formie własności 80,8% studentów uczyło się na stu-
diach stacjonarnych, podczas gdy w szkołach niepublicznych 56,8% studentów wybrało nie-
stacjonarną formę kształcenia.  

                                                           

1 Biorąc pod uwagę faktyczną lokalizację uczelni i ich jednostek zamiejscowych. 
2 Łącznie ze studentami filii i zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych oraz zamiejscowych 
ośrodków dydaktycznych położonych w innych województwach. Studenci w roku akademickim 2017/2018 we-
dług stanu w dniu 30 XI. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
W tym 

kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

OGÓŁEM 2017/2018 157271 92479 117784 69911 39487 22568 

 2018/2019 148246 87007 111141 65645 37105 21362 

Szkoły publiczne  2017/2018 134227 77945 107937 63911 26290 14034 

 2018/2019 125232 72538 101206 59580 24026 12958 

Szkoły niepubliczne 2017/2018 23044 14534 9847 6000 13197 8534 

 2018/2019 23014 14469 9935 6065 13079 8404 

Naukę na pierwszym roku 
studiów rozpoczęło mniej 
studentów niż w poprzednim 
roku akademickim 

  4,8% 
Spadek liczby studentów 
w porównaniu z rokiem 

2017/2018 

Utrzymała się tendencja 
spadkowa liczby studentów, 
obserwowana od 2010 r. 
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Na studiach pierwszego stopnia kształciło się 95,5 tys. osób (64,4% ogólnej liczby studiują-
cych), w tym 55,5 tys. (58,1%) na studiach umożliwiających uzyskanie tytułu licencjata, 
a 39,9 tys. (41,8%) – tytułu inżyniera. Na studiach uzupełniających magisterskich (tj. drugiego 
stopnia) naukę pobierało 36,4 tys. osób (24,5% wszystkich studentów), a na magisterskich 
jednolitych – 16,3 tys. (11,0%). 

 

Tablica 2. Studencia szkół wyższych według uczelni w roku akademickim 2018/2019 
 Stan w dniu 31 XII 

Szkoły publiczne Studenci 
 

Szkoły niepubliczne Studenci 

OGÓŁEM 125232  OGÓŁEM 23014 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 36902  
Krakowska Akademia 

 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 7276 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
 im. Stanisława Staszica w Krakowie 23909 

 Akademia Ignatianum w Krakowie 3259 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 14956  
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości 
 w Krakowie 2593 

Politechnika Krakowska 
 im. Tadeusza Kościuszki 12866 

 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
 w Krakowie 2023 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji  
 Edukacji Narodowej w Krakowie 11655 

 
Krakowska Wyższa Szkoła 
 Promocji Zdrowia 1672 

Uniwersytet Rolniczy 

 im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 8341 
 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki 

 w Krakowie 1375 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

 w Tarnowie 3891 
 

Wyższa Szkoła Europejska 

 im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 1253 

Akademia Wychowania Fizycznego 
 im. Bronisława Czecha w Krakowie 3347 

 
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis 
 University w Nowym Sączu 1161 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
 w Nowym Sączu 

3284  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
 Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” 
 w Krakowie 679 

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła 

 Zawodowa w Nowym Targu 2013 
 

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna 

 w Tarnowie 645 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

 im. Rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu 1773 
 

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii 

 w Suchej Beskidzkiej 458 

Akademia Sztuk Pięknych 
 im. Jana Matejki w Krakowie 1086 

 Tarnowska Szkoła Wyższa 329 

Akademia Muzyczna w Krakowie 708  
Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania 
 w Krakowie 171 

Akademia Sztuk Teatralnych 
 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 501 

 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie 120 

a Łącznie ze studentami cudzoziemcami.  

 

Najliczniejszą grupę tworzyli studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (36,9 tys. osób, tj. 24,9% 
ogólnej liczby studentów). Drugą, co do wielkości, zbiorowość tworzyły osoby uczące się 
w wyższych szkołach technicznych (36,8 tys., tj. 24,8%). Liczne grono studentów pobierało na-
ukę w uczelniach ekonomicznych (19,4 tys., tj. 13,1%) i pedagogicznych (14,9 tys., tj. 10,1%). 

Wśród wszystkich studiujących największy udział miały osoby kształcące się w ramach nastę-
pujących grup kierunków studiów: technika, przemysł i budownictwo (22,9%), biznes admini-
stracja i prawo (19,0%), nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (13,3%) oraz nauki hu-
manistyczne i sztuka (12,2%). 

 

  

Największą uczelnią pod 
względem liczby studentów 
jest Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie 

Mężczyźni najczęściej wybie-
rali kierunki studiów z grupy 
– technika, przemysł i bu-
downictwo, natomiast ko-
biety – biznes, administracja 
i prawo 
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Wykres 1.  Studencia szkół wyższych według grup kierunków studiówb  
w roku akademickim 2018/2019 
Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Łącznie ze studentami cudzoziemcami. b Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji 
ISCED-F 2013.  
Uwaga. Grupy kierunków posortowano według ogólnej liczby studentów w danej grupie. Nie uwzględniono 
352 osób uczących się na Indywidualnych studiach międzyobszarowych. 

 

Absolwenci szkół wyższych 

W roku akademickim 2017/2018 małopolskie uczelnie opuściło 43,2 tys. absolwentów 
(o 10,4 tys., tj. o 19,4% mniej niż przed rokiem), przy czym ponad 75% ukończyło studia reali-
zowane systemem stacjonarnym. 

Studia pierwszego stopnia ukończyło 22,6 tys. osób (52,2% ogólnej liczby absolwentów). Tytuł 
licencjata uzyskało 14,2 tys. absolwentów, a inżyniera – 8,4 tys. Dyplom potwierdzający ukoń-
czenie studiów magisterskich otrzymało 20,6 tys. osób (47,8% absolwentów), wśród których 
większość stanowili absolwenci studiów drugiego stopnia – 18,4 tys. osób.  

Absolwenci wyższych szkół technicznych (12,3 tys. osób) stanowili 28,5% ogólnej liczby osób 
kończących studia, Uniwersytetu Jagiellońskiego (8,1 tys.) – 18,7%, uczelni ekonomicznych 
(6,9 tys.) – 16,0%.  

Najwięcej osób ukończyło studia w zakresie kierunków należących do grup: technika, prze-
mysł i budownictwo – 12,4 tys. (28,8% wszystkich absolwentów), biznes, administracja i prawo 
– 8,3 tys. (19,3%) oraz nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja – 5,1 tys. (11,8%). 

 

Cudzoziemcy – studenci i absolwenci szkół wyższych 

W roku akademickim 2018/2019 (stan w dniu 31 XII) w małopolskich szkołach wyższych stu-
diowało 8,2 tys. cudzoziemców pochodzących ze 117 krajów, tj. o 0,2 tys. osób (o 2,1%) mniej 
niż przed rokiem. Ich udział w ogólnej liczbie studentów wyniósł 5,5%. Największą grupę li-
czącą 5,2 tys. osób tworzyli studenci z Ukrainy. 

Na studiach pierwszego stopnia kształciło się 4,7 tys. cudzoziemców (57,8% studentów obco-
krajowców) z których 3,9 tys. studiowało z zamiarem uzyskania tytułu licencjata. Na studiach 
drugiego stopnia naukę na poziomie wyższym kontynuowało 2,4 tys. cudzoziemców (29,0% 
ich ogólnej liczby), a na magisterskich jednolitych – 1,1 tys. (13,2%). 

Ponad połowa cudzoziemców (51,1%) kształciła się w ramach dwóch grup kierunków studiów 
– biznes, administracja i prawo (2,4 tys. osób, 29,7% ogólnej liczby studentów cudzoziemców) 
oraz nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (1,8 tys., 21,4%). 

  

Liczba absolwentów była 
mniejsza niż przed rokiem 

Zaobserwowano spadek 
liczby studentów cudzoziem-
ców co oznacza zmianę ten-
dencji utrzymującej się w la-
tach wcześniejszych 
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Technologie teleinformacyjne 
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Biznes, administracja i prawo 
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Mężczyźni Kobiety 
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W okresie 1 XII 2017 r. do 31 XII 2018 r. dyplom ukończenia studiów wyższych na małopolskich 
uczelniach uzyskało 1,9 tys. cudzoziemców, o 6,0 tys. mniej niż rok wcześniej. Studia licencjac-
kie pierwszego stopnia ukończyło 0,8 tys. obcokrajowców – 44,4% ich ogólnej liczby. Podobną 
pod względem liczebności zbiorowość stanowili absolwenci studiów drugiego stopnia – 
0,8 tys. osób, tj. 44,3%. 

 

Wykres 2. Struktura cudzoziemców – studentów szkół wyższych według krajów pochodzenia 
 w roku akademickim 2018/2019 
 Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia podyplomowe 

Na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 (stan w dniu 31 XII) studiowało 
11,0 tys. osób (w tym 85 cudzoziemców) i w wyniku wzrostu liczby słuchaczy w szkołach nie-
publicznych (o 20,1%) było ich o 0,4% więcej niż przed rokiem. W szkołach publicznych do-
kształcało się 8,4 tys. słuchaczy (o 4,5% mniej niż w poprzednim roku), co stanowiło 76,1% ich 
ogólnej liczby. 

W wyższych szkołach technicznych dalszą edukację podjęło 3,5 tys. osób (31,5% słuchaczy stu-
diów podyplomowych), a na Uniwersytecie Jagiellońskim – 2,3 tys. (20,6%). Wyższe szkoły eko-
nomiczne wybrało 1,7 tys. słuchaczy (15,4%), a wyższe szkoły pedagogiczne – 1,2 tys. (11,3%). 

Najwięcej słuchaczy studiów podyplomowych uzupełniało swoją wiedzę w ramach kierunków 
należących do grup: biznes, administracja i prawo – 3,9 tys. osób (35,4% ogólnej liczby słu-
chaczy), kształcenie – 1,3 tys. (12,1%), technika, przemysł i budownictwo – 1,1 tys. (9,8%), zdro-
wie i opieka społeczna – 1,0 tys. (9,5%) oraz nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja – 
1,0 tys. (9,4%). 

W roku akademickim 2017/2018 wydano 9,0 tys. świadectw potwierdzających ukończenie stu-
diów podyplomowych – o 8,2% więcej niż w poprzednim roku. 

 

Studia doktoranckie 

W roku akademickim 2018/2019 (stan w dniu 31 XII) w szkołach wyższych, placówkach  
Państwowej Akademii Nauk i instytutach badawczych w studiach doktoranckich uczestniczyło 
6,0 tys. osób (w tym 0,3 tys. cudzoziemców) – o 5,5% mniej niż w poprzednim roku. W publicz-
nych jednostkach dokształcało się 89,2% ogólnej liczby doktorantów. Liczba wszczętych prze-
wodów doktorskich wyniosła 902 i była o 50 większa niż przed rokiem. 

Ponad 46% doktorantów (2,8 tys.) kształciło się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ponad 21% 
wybrało wyższe szkoły techniczne. Studenci studiów doktoranckich doskonalili swoją wiedzę 
w 19 dziedzinach nauki i sztuki. Najwięcej osób wybrało nauki: humanistyczne – 1,3 tys., 
(21,2% ogólnej liczby doktorantów), techniczne – 1,0 tys. (17,3%) oraz prawne – 0,5 tys. (8,8%). 

  

Liczba doktorantów była 
mniejsza niż przed rokiem, 
wzrosła natomiast liczba 
wszczętych przewodów dok-
torskich 

W wyższych szkołach publicz-
nych liczba słuchaczy była 
mniejsza niż przed rokiem, 
a w szkołach niepublicznych 
– większa 
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Wykres 3.  Doktorancia według dziedzin nauki i sztukib w roku akademickim 2018/2019 
Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Łącznie z doktorantami cudzoziemcami. b. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i arty-
stycznych (Dz. U. 2011 Nr 179, poz. 1065). 
Uwaga. Dziedziny nauki i sztuki posortowano według ogólnej liczby doktorantów w danej dziedzinie. 
 

Nauczyciele akademiccy 

W szkołach wyższych z terenu województwa małopolskiego w roku akademickim 2018/2019  
(stan w dniu 31 XII) pracowało 12,7 tys. nauczycieli akademickich (pełnozatrudnionych i nie-
pełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty) – o 0,2 tys. (o 1,4%) mniej niż w poprzed-
nim roku. Wśród nich najwięcej było adiunktów – 5,4 tys. osób (42,8%) oraz profesorów – 
2,5 tys. (20,0%), a następnie asystentów – 1,9 tys. osób (15,2%) oraz starszych wykładowców – 
1,5 tys. (12,1%). 

Placówki publiczne zatrudniały 91,4% wszystkich nauczycieli. Średnio w województwie na 
1 nauczyciela akademickiego przypadało 12 studentów, przy czym w wyższych szkołach niepu-
blicznych – 21, a w placówkach publicznych – 11. 

 

Pomoc materialna dla studentów 

W roku akademickim 2018/2019 (stan w dniu 31 XII) stypendia otrzymywało 29,1 tys. studen-
tów, w tym 1,3 tys. cudzoziemców (0,4 tys. jako stypendyści strony polskiej). Stypendium 
o charakterze socjalnym uzyskało 17,6 tys. osób (60,6% studentów, którzy otrzymali stypen-
dia), stypendium rektora dla najlepszych studentów – 11,6 tys. (40,0%), stypendium specjalne 
dla osób niepełnosprawnych – 1,8 tys. (6,3%). Studenci otrzymujący stypendia stanowili 
19,6% ogólnej liczby studentów szkół wyższych (w poprzednim roku – 20,7%), a w przypadku 
stypendiów socjalnych udział ten wyniósł – 11,9% (13,2%). Z pomocy materialnej w formie za-
pomogi skorzystało 1,0 tys. osób (w okresie od grudnia 2017 r. do grudnia 2018 r.). 

Szkoły wyższe z terenu województwa małopolskiego w roku akademickim 2018/2019 (w końcu 
grudnia) dysponowały 49 domami studenckimi z łączną liczbą 18,3 tys. miejsc. Ponad połowa 
miejsc (55,8%) znajdowała się w placówkach, których właścicielami były wyższe szkoły tech-
niczne. Z domów studenckich korzystało 13,9 tys. studentów (w tym 2,6 tys. cudzoziemców), 
tj. 9,4% ogólnej liczby studentów szkół wyższych. Poza tym w domach studenckich było za-
kwaterowanych 0,3 tys. doktorantów (w tym 20,8% stanowili obcokrajowcy). 

Studenci mogli korzystać z 10 stołówek (stan w dniu 31 XII), w których znajdowało się 1,9 tys. 
miejsc konsumenckich. Najwięcej tego typu placówek posiadały wyższe szkoły techniczne – 
3 (0,8 tys. miejsc) i Uniwersytet Jagielloński – 3 (0,5 tys.).

Zmniejszył się udział studen-
tów otrzymujących stypendia 
w ogólnej liczbie studentów 
szkół wyższych, a największa 
różnica dotyczyła stypendiów 
o charakterze socjalnym 

W szkołach wyższych praco-
wało mniej nauczycieli aka-
demickich niż w poprzednim 
roku 
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Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 roku 

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (wyniki wstępne) 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Strateg  Obszary tematyczne  Edukacja i wychowanie 
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