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SZKOLNICTWO WYŻSZE  
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2010 R. 

 
 

Przemiany zachodzące w ostatnich latach na rynku pracy nie pozostają bez wpływu na stosunek 

młodzieży i dorosłych do wykształcenia. Wyższy poziom wykształcenia niejednokrotnie zwiększa możliwość 

zdobycia pracy oraz stwarza lepsze perspektywy zawodowe. W ostatnich latach system szkolnictwa 

wyższego uległ licznym zmianom: poszerzono ofertę edukacyjną tworząc nowe kierunki, zreorganizowano 

magisterski system studiów poprzez wprowadzenie dwustopniowego systemu kształcenia, powstały 

niepubliczne szkoły wyższe, a niektóre uczelnie wprowadziły regularne studia z wykładowym językiem 

obcym. 

Na początku roku akademickiego 2010/2011 w 33 szkołach wyższych mających siedzibę na terenie 

województwa małopolskiego (łącznie ze studentami filii, zamiejscowych podstawowych jednostek 

organizacyjnych oraz zamiejscowych ośrodków dydaktycznych położonych w innych województwach) 

kształciło się 211,4 tys. studentów (łącznie z cudzoziemcami), tj. o 0,3% mniej niż w poprzednim roku 

akademickim. Wśród ogółu studentów kobiety stanowiły 58,0% i było ich o 0,6 pkt proc. więcej niż przed 

rokiem. Większą popularnością cieszyły się studia stacjonarne. Z tej formy studiów skorzystało 59,5% 

studentów tj. o 2,0 pkt proc. więcej niż w roku akademickim 2009/2010. Na studiach niestacjonarnych 

kształciło się 85,7 tys. studentów, czyli o 5,0% mniej niż przed rokiem. 

 

Tabl. 1. Studenci szkół wyższycha według systemu kształcenia i form własności szkół 
 Stan 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  ..................................................... 2009 212139 121849 121999 68224 90140 53625
 2010 211408 122612 125755 71057 85653 51555

Szkoły publiczne  .......................................... 2009 163127 91460 107143 59378 55984 32082
 2010 164831 93240 112053 62699 52778 30541

Szkoły niepubliczne  ..................................... 2009 49012 30389 14856 8846 34156 21543
 2010 46577 29372 13702 8358 32875 21014

a Łącznie ze studentami cudzoziemcami. 
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Od roku 1991 powstawały i rozwijały się szkoły niepubliczne. W roku akademickim 2010/2011  
w województwie małopolskim funkcjonowało ich 19 (57,6% szkół wyższych). Wśród ogółu studiujących 
przeważali jednak studenci uczelni publicznych – 78,0% (w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost  
o 1,1 pkt proc.). Uczelnie niepubliczne odnotowały spadek liczby studentów w stosunku do roku ubiegłego  
o 5,0%. W systemie stacjonarnym kształciło się 68,0% słuchaczy szkół publicznych, natomiast studenci 
placówek niepublicznych preferowali studia niestacjonarne – 71,0% studentów uczelni niepublicznych. 
 

Tabl. 2. Studenci szkół wyższycha według systemu kształcenia i rodzajów studiów w 2010 r. 
 Stan w dniu 30 XI 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym 
kobiety 

Z ogółem na studiach 
stacjonarnych niestacjonarnych 

razem w tym 
kobiety razem w tym 

kobiety 

OGÓŁEM  ............................................  211408 122612 125755 71057 85653 51555
    na studiach:   
Pierwszego stopnia .............................  137616 76739 85219 46965 52397 29774
  z tytułem inżyniera  ............................  50967 17356 38407 14731 12560 2625
  z tytułem licencjata  ...........................  86649 59383 46812 32234 39837 27149
Magisterskich jednolitych  ....................  27212 15351 19719 10368 7493 4983
Drugiego stopnia  .................................  35560 24789 16596 11776 18964 13013
Po ostatnim roku bez egzaminu  .........  11020 5733 4221 1948 6799 3785

a Łącznie ze studentami cudzoziemcami. 
 

W wyniku stopniowego przechodzenia uczelni na dwustopniowy system kształcenia z roku na rok 
systematycznie maleje udział osób studiujących na studiach magisterskich jednolitych, a wzrasta na 
studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), 
gdzie kształciło się 65,1% ogółu studiujących. W porównaniu do poprzedniego roku akademickiego więcej 
osób kształciło się zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia (odpowiednio o: 3,9% i o 32,3%). 
Na studiach magisterskich jednolitych naukę kontynuowało 27,2 tys. studentów (12,9%) i było ich o 33,2% 
mniej niż w ubiegłym roku akademickim. Prawie na wszystkich rodzajach studiów większą grupę stanowiły 
kobiety, wyjątkiem były studia inżynierskie, gdzie udział mężczyzn wyniósł 66,0%. Inżynierski rodzaj studiów 
staje się jednak coraz bardziej popularny wśród kobiet – ich udział wzrósł z 33,2% w roku akademickim 
2009/2010 do 34,0% w roku następnym. 

Największym ośrodkiem akademickim w województwie małopolskim, a jednocześnie drugim w Polsce, 
jest miasto Kraków. W stolicy województwa swoją siedzibę ma najstarszy w kraju uniwersytet – Uniwersytet 
Jagielloński, który na licznych wydziałach kształcił 44,8 tys. studentów (21,2%). Drugą co do wielkości 
uczelnią publiczną była Akademia Górniczo-Hutnicza, na której w roku akademickim 2010/2011 studiowało 
33,2 tys. studentów (15,7%).  

Na terenie Krakowa mieściły się, jedyne w województwie: wyższa szkoła rolnicza (Uniwersytet 
Rolniczy z liczbą 12,3 tys. studentów), wyższa szkoła teologiczna (Uniwersytet Papieski – 2,8 tys. 
studentów) oraz Akademia Wychowania Fizycznego (4,3 tys. studentów).  

W Krakowie swoją siedzibę miały również 2 wyższe szkoły pedagogiczne, skupiające 20,1 tys. 
studentów oraz 3 wyższe szkoły artystyczne, w których odnotowano najmniejszy odsetek studentów (1,1%).  

Spośród 7 wyższych szkół ekonomicznych działających w Małopolsce, największą placówką publiczną 
był krakowski Uniwersytet Ekonomiczny (20,8 tys. studentów), natomiast największą placówką niepubliczną 
była Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (7,7 tys. studentów).  
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Na początku roku akademickiego 2010/2011 działało 15 szkół wyższych, sklasyfikowanych jako 
pozostałe (w tym 8 w Krakowie), w których naukę kontynuowało 38,6 tys. studentów. 

 
Wykres 1. Struktura liczby studentów szkół wyższycha według ośrodków akademickich w 2010 r. 

Stan w dniu 30 XI 

a Łącznie ze studentami cudzoziemcami. 
 
Tabl. 3. Studenci szkół wyższycha według systemu kształcenia i typów szkół w 2010 r. 
 Stan w dniu 30 XI 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym 
kobiety 

Z ogółem na studiach 
stacjonarnych niestacjonarnych 

razem w tym 
kobiety razem w tym 

kobiety 

OGÓŁEM  ............................................  211408 122612 125755 71057 85653 51555
Uniwersytety  .......................................  44813 30645 31697 21222 13116 9423
Wyższe szkoły techniczne  ..................  49584 15494 37042 12643 12542 2851
Wyższe szkoły rolnicze  .......................  12304 7552 9045 6037 3259 1515
Wyższe szkoły ekonomiczne  ..............  36595 23005 12653 7239 23942 15766
Wyższe szkoły pedagogiczne  .............  20102 15750 11515 9075 8587 6675
Akademie wychowania fizycznego  .....  4322 2431 2653 1519 1669 912
Wyższe szkoły artystyczne  .................  2328 1472 1918 1176 410 296
Wyższe szkoły teologiczne  .................  2797 1569 2453 1295 344 274
Wyższe szkoły pozostałe  ....................  38563 24694 16779 10851 21784 13843

a Łącznie ze studentami cudzoziemcami. 
 

Więcej studentów niż przed rokiem kształciły wyższe szkoły techniczne (o 4,3%), wyższe szkoły 
artystyczne (o 5,9%) i wyższe szkoły teologiczne (o 1,3%). Pozostałe typy uczelni odnotowały spadek 
studentów – największy dotyczył Akademii Wychowania Fizycznego (o 6,3%). 

Studiujący w systemie niestacjonarnym stanowili większość w wyższych szkołach ekonomicznych 
(65,4%) i wyższych szkołach pozostałych (56,5%). Największy udział osób kształcących się w systemie 
stacjonarnym odnotowała Wyższa Szkoła Teologiczna (87,7%). 

Uczelnie województwa małopolskiego w roku akademickim 2010/2011 kształciły w 21 podgrupach 
kierunków studiów. Największy udział wśród studiujących stanowili studenci z podgrupy ekonomicznej  
i administracyjnej (21,4%), społecznej (12,0%) i inżynieryjno-technicznej (9,1%). Najmniejszą grupę stanowili 
studenci z podgrupy opieki społecznej (0,3%).  

Politechnika Krakowska  
im. Tadeusza Kościuszki – 7,8%

Krakowska Akademia  
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – 6,9%

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja – 5,8%

Uniwersytet Pedagogiczny  
im. Komisji Edukacji Narodowej – 8,1%

Uniwersytet Ekonomiczny 
9,8% 

Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. Stanisława Staszica  

15,7% 

Pozostałe uczelnie Krakowa 
13,9% 

Kraków 
89,2% 

Uniwersytet Jagielloński  
21,2% 

Pozostałe: 

 Bochnia – 0,2% 
 Brzesko – 0,2% 
 Chrzanów – 0,3% 
 Sucha Beskidzka – 0,4% 
 Oświęcim – 0,6% 

Nowy Targ – 1,1% 
 

   Tarnów – 3,5% 
 

Nowy Sącz – 4,5% 
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W porównaniu z rokiem akademickim 2009/2010 w 8 podgrupach odnotowano spadek liczby 
studentów (największy dotyczył podgrupy pedagogicznej – o 13,5%, rolniczej, leśnej i rybactwa – o 8,5% 
oraz ekonomicznej i administracyjnej – o 6,7%). Znaczny wzrost zainteresowania wystąpił w takich 
podgrupach jak matematyczna i statystyczna oraz ochrony i bezpieczeństwa. Liczba studentów na tych 
kierunkach wzrosła odpowiednio z 1215 na 2551, (o 110,0%) oraz z 1094 na 2029 (o 85,5%).  

Studenci niestacjonarni przeważali wśród ogólnej liczby studentów podgrup kierunków: ekonomicznej  
i administracyjnej (65,6%), ochrony i bezpieczeństwa (69,5%), usług dla ludności (60,1%) oraz 
pedagogicznej (52,4%). Największy odsetek studentów uczących się w systemie stacjonarnym wystąpił  
w podgrupach: matematycznej i statystycznej (95,1%), biologicznej (87,7%), inżynieryjno-technicznej 
(82,4%), humanistycznej (80,9%) i artystycznej (80,5%). 

 
Wykres 2. Studenci szkół wyższycha  

według podgrup kierunków studiówb oraz płci w 2010 r. 
Stan w dniu 30 XI 

a Łącznie ze studentami cudzoziemcami. b Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED 97). 
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W roku akademickim 2009/2010 uczelnie małopolskie ukończyło 48,4 tys. osób (o 16,0% więcej niż 

przed rokiem), w tym kobiety stanowiły 66,0%. Studia w systemie stacjonarnym ukończyło 27,3 tys. 

studentów (57,5%). 

 

Tabl. 4. Absolwenci szkół wyższycha według systemu kształcenia i rodzajów studiów  
 Rok akademicki 2009/2010 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym 
kobiety 

Z ogółem na studiach 
stacjonarnych niestacjonarnych 

razem w tym 
kobiety razem w tym 

kobiety 

OGÓŁEM  ............................................  48417 31936 27821 17750 20596 14186

    na studiach:   

Pierwszego stopnia .............................  24208 16678 13097 9267 11111 7411
  z tytułem inżyniera  ............................  3769 1585 1977 1100 1792 485
  z tytułem licencjata  ...........................  20439 15093 11120 8167 9319 6926
Magisterskich jednolitych  ....................  14873 8601 12259 6643 2614 1958
Drugiego stopnia  .................................  9336 6657 2465 1840 6871 4817

a Łącznie z absolwentami cudzoziemcami. 
 

Największą grupę stanowili absolwenci studiów licencjackich (42,2%). Studia magisterskie jednolite 

ukończyło mniej studentów niż w roku akademickim 2008/2009 (o 2,9%). W przypadku pozostałych rodzajów 

studiów odnotowano wzrost liczby absolwentów – największy dotyczył studiów inżynierskich (o 53,8%). 

 

Tabl. 5. Absolwenci szkół wyższycha według systemu kształcenia i typów szkół 
 Rok akademicki 2009/2010 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym 
kobiety 

Z ogółem na studiach 
stacjonarnych niestacjonarnych 

razem w tym 
kobiety razem w tym 

kobiety 

OGÓŁEM  ............................................  48417 31936 27821 17750 20596 14186

Uniwersytety  .......................................  11162 8205 7567 5336 3595 2869
Wyższe szkoły techniczne  ..................  6921 2404 4733 1740 2188 664
Wyższe szkoły rolnicze  .......................  3420 2210 2409 1643 1011 567
Wyższe szkoły ekonomiczne  ..............  9462 6380 3724 2243 5738 4137
Wyższe szkoły pedagogiczne  .............  5899 4766 3149 2584 2750 2182
Akademie wychowania fizycznego  .....  1425 880 855 539 570 341
Wyższe szkoły artystyczne  .................  522 330 423 264 99 66
Wyższe szkoły teologiczne  .................  654 360 578 295 76 65
Wyższe szkoły pozostałe  ....................  8952 6401 4383 3106 4569 3295

a Łącznie z absolwentami cudzoziemcami. 
 

W roku akademickim 2009/2010 najwięcej absolwentów opuściło mury Uniwersytetu Jagiellońskiego – 

11,2 tys. (23,1%). Wyższe szkoły ekonomiczne ukończyło 9,5 tys. studentów, zaś dyplom wyższej szkoły 

technicznej otrzymało 6,9 tys. studentów. Najmniejszą zbiorowość tworzyli absolwenci wyższych szkół 

artystycznych (522 osoby, tj. 1,1% absolwentów). Prawie o 5% studentów mniej niż przed rokiem ukończyło 

wyższe szkoły ekonomiczne. Pozostałe uczelnie opuściło więcej studentów, największy wzrost odnotowano 

w Akademii Wychowania Fizycznego (o 68,2%) oraz na Uniwersytecie Rolniczym (o 51,1%). 
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Wykres 3. Absolwenci szkół wyższycha  
według podgrup kierunków studiówb i systemu kształcenia 

Rok akademicki 2009/2010 
 

 

a Łącznie z absolwentami cudzoziemcami. b Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED 97). 

 

 
W roku akademickim 2009/2010 najwięcej absolwentów ukończyło studia w zakresie kierunków  

z podgrupy ekonomicznej i administracyjnej (26,6%) oraz społecznej (13,0%).  

Kobiety dominowały wśród ogólnej liczby absolwentów w 14 podgrupach kierunków, przy czym 

najbardziej sfeminizowanymi były podgrupy: opieki społecznej (92,3%), medyczna (81,5%), dziennikarstwa  

i informacji (83,5%), biologiczna (80,9%), pedagogiczna (80,7%), humanistyczna (77,4%). Największy 

odsetek mężczyzn odnotowano natomiast w podgrupach: usług transportowych i informatycznej (po 86,0%) 

oraz inżynieryjno-technicznej (75,3%). 
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Uczelnie małopolskie cieszą się coraz większą popularnością wśród studentów cudzoziemców, 

których liczba z roku na rok wzrasta. W roku akademickim 2010/2011 studiowało 2,3 tys. cudzoziemców,  

tj. o 15,4% więcej niż przed rokiem. 

Studia stacjonarne wybrało 90,6% studentów cudzoziemców, zaś w systemie niestacjonarnym 

studiowało 9,4% obcokrajowców. Najpopularniejszą uczelnią był Uniwersytet Jagielloński, na którym 

kształciło się 1,3 tys. cudzoziemców (56,0%). Wyższe szkoły ekonomiczne skupiały 18,4% studentów  

z zagranicy, a wyższe szkoły techniczne – 11,2%.  

Najpopularniejszymi kierunkami wśród cudzoziemców były kierunki z podgrup: medycznej (na której 

studiowało 619 obcokrajowców, tj. 26,9%), ekonomicznej i administracyjnej (584, tj. 25,3%) oraz społecznej 

(343, tj. 14,9%). 

 

Tabl. 6. Cudzoziemcy – studenci i absolwenci szkół wyższych według systemu kształcenia  
 i typów szkół  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Studencia Absolwencib 

ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety

OGÓŁEM  .................................................... 2305 1234 410 233
    studia:  
        stacjonarne  ......................................... 2088 1109 361 206
        niestacjonarne  .................................... 217 125 49 27

Uniwersytety  ............................................... 1290 751 246 147
Wyższe szkoły techniczne  .......................... 259 74 21 10
Wyższe szkoły rolnicze ................................ 18 9 3 3
Wyższe szkoły ekonomiczne  ...................... 424 239 81 46
Wyższe szkoły pedagogiczne  ..................... 42 20 3 2
Akademie wychowania fizycznego  ............. 11 7 3 1
Wyższe szkoły artystyczne  ......................... 88 51 22 16
Wyższe szkoły teologiczne  ......................... 34 12 19 3
Pozostałe szkoły wyższe  ............................ 139 71 12 5

a Stan w dniu 30 XI 2010 r. b Rok akademicki 2009/2010. 
 

 

Na studiach podyplomowych w roku akademickim 2010/2011 uzupełniało swoją wiedzę 16,6 tys. 

słuchaczy, w tym 11,5 tys. kobiet. W szkołach publicznych dokształcało się 13,1 tys. osób (78,7% studentów 

studiów podyplomowych). 

Najwięcej osób dokształcało się w wyższych szkołach ekonomicznych i wyższych szkołach 

technicznych (po 22,7% słuchaczy studiów podyplomowych). Wyższe szkoły pedagogiczne skupiały 19,0% 

słuchaczy, a Uniwersytet Jagielloński – 18,5%. W porównaniu do roku akademickiego 2009/2010 nastąpił 

spadek liczby osób uczących się na studiach podyplomowych (o 8,5%), a największy (o 15,7%) odnotowano 

w wyższych szkołach technicznych. Więcej słuchaczy niż przed rokiem uzupełniało swoją wiedzę  

w wyższych szkołach artystycznych (o 19,4%), w Akademii Wychowania Fizycznego (o 21,7%),  

na Uniwersytecie Papieskim (o 12,9%) i w wyższych szkołach pozostałych (o 0,2%). 

Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największym powodzeniem cieszyły się kierunki z podgrup: 

ekonomicznej i administracyjnej (30,9% słuchaczy), pedagogicznej-nauczycielskiej (11,8%),  

pedagogicznej (11,0%), inżynieryjno-technicznej (9,6%) oraz humanistycznej (9,1%). 
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Tabl. 7. Słuchacze studiów podyplomowycha  

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
Szkoły wyższe 

publiczne niepubliczne 

OGÓŁEM  ............................................. 2009/2010 18150 14849 3301
2010/2011 16609 13076 3533

Uniwersytety  ......................................................... 3069 3069 –
Wyższe szkoły techniczne . ................................... 3773 3773 –
Wyższe szkoły rolnicze  ......................................... 400 400 –
Wyższe szkoły ekonomiczne  ................................ 3775 2662 1113
Wyższe szkoły pedagogiczne  ............................... 3162 2610 552
Akademie wychowania fizycznego  ....................... 73 73 –
Wyższe szkoły artystyczne  ................................... 172 172 –
Wyższe szkoły teologiczne  ................................... 192 – 192
Pozostałe szkoły wyższe . ..................................... 1993 317 1676

a Łącznie ze słuchaczami cudzoziemcami. 
 

W roku akademickim 2010/2011 w szkołach wyższych, placówkach Państwowej Akademii Nauk  
i instytutach naukowo-badawczych w studiach doktoranckich uczestniczyło 5,3 tys. osób (szkoły wyższe 
skupiały 94,3% doktorantów). Kobiety stanowiły 52,0% ogółu uczestników studiów doktoranckich.  
W publicznych placówkach studiowało 4,9 tys. osób (92,0%). 

Spośród uczestników studiów doktoranckich w systemie stacjonarnym studiowało 89,8% doktorantów. 
Niestacjonarny system studiów wybierali uczestnicy studiów doktoranckich: Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(276 osób), wyższych szkół artystycznych (98), wyższych szkół ekonomicznych (91), Uniwersytetu 
Rolniczego (44), wyższych szkół technicznych (13) oraz instytutów naukowo-badawczych (22 osoby).  

 
Wykres 4. Struktura liczby studentów studiów doktoranckicha według typu szkoły  

w roku akademickim 2010/2011 

 
a Łącznie z doktorantami cudzoziemcami. 

Wyższe szkoły 
artystyczne 

3,0% 

Wyższe szkoły 
ekonomiczne 

5,0% 

Wyższe szkoły 
pedagogiczne 

4,5% 

Wyższe szkoły  
teologiczne 

7,4% 

Wyższe szkoły 
techniczne 

18,3% 

Uniwersytety 
50,2% 

Wyższe szkoły 
rolnicze  

4,2% 

Placówki  
Państwowej Akademii Nauk 

3,4% 
Akademie wychowania

fizycznego 
1,7% 

Instytuty  
naukowo-badawcze 

2,3%



- 9 - 
 

W roku akademickim 2010/2011 małopolskie uczelnie zatrudniały 12,7 tys. nauczycieli akademickich,  
tj. o 0,4% więcej jak przed rokiem. W publicznych placówkach pracowało 88,1% nauczycieli pełno-  
i niepełnozatrudnionych. Spośród nauczycieli akademickich najliczniejszą grupę stanowili adiunkci (43,3%) 
oraz profesorowie (21,0%). 

W małopolskich szkołach wyższych pracowało 5,2 tys. kobiet (41,4% ogółu zatrudnionych). Najwięcej 
było ich na stanowiskach: adiunkta (2166 osób), asystenta (901), starszego wykładowcy (716)  
oraz profesora (609). 
 
Tabl. 8. Pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni nauczyciele akademiccy  
 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
W szkołach wyższych 

ogółem publicznych niepublicznych 

OGÓŁEM  ...................................................... 2009 12609 11129 1480
 2010 12661 11154 1507

Profesorowie  ......................................................... 2664 2206 458
Docenci  ................................................................. 113 43 70
Adiunkci  ................................................................ 5483 4925 558
Asystenci  .............................................................. 1835 1684 151
Starsi wykładowcy  ................................................ 1328 1244 84
Wykładowcy  .......................................................... 814 731 83
Lektorzy  ................................................................ 276 196 80
Instruktorzy  ........................................................... 95 76 19
Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani  
 pracownicy dokumentacji i informacji naukowej  .. 53 49 4

 

Średnio w województwie małopolskim w roku akademickim 2010/2011 na 1 nauczyciela 
akademickiego przypadało 17 studentów (tak jak w roku poprzednim). Wyższy wskaźnik od średniego  
dla województwa ogółem, odnotowano w: wyższych szkołach ekonomicznych – 34 (34), wyższych szkołach 
pozostałych – 25 (26), wyższych szkołach pedagogicznych – 20 (21). W innych typach szkół wskaźnik ten 
był niższy. Najmniej obciążeni byli nauczyciele wyższych szkół artystycznych, gdzie tak jak przed rokiem na 
1 nauczyciela przypadało 4 studentów. 

 
Wykres 5. Liczba studentów szkół wyższycha przypadająca na 1 nauczyciela akademickiego 

według typu szkoły w roku akademickim 2010/2011 

 
a Łącznie ze studentami cudzoziemcami. 
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W roku akademickim 2010/2011 stypendia otrzymywało 48,9 tys. studentów (w tym 448 

cudzoziemców), czyli o 1,1% mniej niż w roku poprzednim. Odsetek studentów pobierających stypendia  

w ogólnej liczbie studentów ukształtował się na poziomie 23,1% i był o 0,2 pkt proc. niższy niż w roku 

poprzednim. Najwyższy odsetek studentów korzystających z różnego rodzaju stypendiów odnotowano wśród 

studentów Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie (33,5%) oraz wyższych szkół artystycznych (33,0%). 
Najniższy udział studentów pobierających stypendia wystąpił w wyższych szkołach ekonomicznych (21,2%). 

Wzrosła liczba osób otrzymujących stypendia socjalne (o 1,8%), natomiast zmniejszyła się liczba 

studentów otrzymujących stypendia naukowe lub sportowe (o 4,3%). 

 
Tabl. 9.  Studenci szkół wyższycha otrzymujący stypendia 
 Stan w dniu 30 XI 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

W tym stypendiab Otrzymujący 
stypendia  

w %  
ogółu 

studentów 

o charakterze 
socjalnym 

za wyniki  
w nauce  

lub sporcie 

OGÓŁEM  ............................................ 2009 49441 22533 28450 23,3 
 2010 48906 22931 27222 23,1
Uniwersytety  ............................................... 9782 4050 5571 21,8
Wyższe szkoły techniczne  .......................... 11270 4638 7046 22,7
Wyższe szkoły rolnicze ................................ 3123 2008 1257 25,4
Wyższe szkoły ekonomiczne  ...................... 7740 3439 4282 21,2
Wyższe szkoły pedagogiczne  ..................... 5754 2572 3440 28,6
Akademie wychowania fizycznego  ............. 1275 713 617 29,5
Wyższe szkoły artystyczne  ......................... 768 225 603 33,0
Wyższe szkoły teologiczne  ......................... 937 552 471 33,5
Pozostałe szkoły wyższe  ............................ 8257 4734 3935 21,4

a Łącznie ze studentami cudzoziemcami. b W podziale według rodzajów stypendiów jedna osoba może być 
wykazana więcej niż jeden raz. 

 

Wykres. 6. Struktura liczby domów studenckich i liczby miejsc w domach studenckich  
według typów szkół wyższych w 2010 r. 
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Z początkiem roku akademickiego 2010/2011 małopolskie szkoły wyższe dysponowały 55 domami 

studenckimi z łączną liczbą 20,2 tys. miejsc, z których korzystało 17,6 tys. studentów (8,3% ogółu studentów 

szkół wyższych). Najwięcej obiektów posiadała Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która 

dysponowała 20 domami studenckimi o łącznej liczbie 8,1 tys. miejsc. 

W roku akademickim 2010/2011 – 66,1 tys. studentów studiów stacjonarnych było uprawnionych  

do zakwaterowania w domu studenckim, co oznacza, że na 1 miejsce przypadało ponad 3 studentów. 

Najlepszą sytuację mieli studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, gdzie na 636 miejsc przypadało 

20 uprawnionych studentów.  

Małopolskie uczelnie prowadziły 10 stołówek z 2063 miejscami konsumenckimi, tj. o 1 stołówkę mniej 

niż w roku akademickim 2009/2010. 

 

 

 

 

 

Nazwy „województwo małopolskie” i „Małopolska” używane są zamiennie. 

 

 

Opracowanie: Teresa Papież, Urząd Statystyczny w Krakowie Oddział w Nowym Sączu, tel. 18 33 04 916. 

 

Informacje zawarte w opracowaniu zaprezentowano według stanu organizacyjnego systemu szkolnictwa 

wyższego regulowanego ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). 

Źródłem prezentowanych danych są roczne sprawozdania statystyczne S-10 (sprawozdanie o studiach 

wyższych), S-11 (sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów), 

S-12 (sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz 

zatrudnieniu w szkołach wyższych). 


