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INFORMACJE SYGNALNE 

03.11.2020 r. 

Szkolnictwo wyższe w województwie wielkopolskim  
w roku akademickim 2019/20 
 

W roku akademickim 2019/20 w województwie 
wielkopolskim swoją siedzibę miały 32 uczelnie, na 
których łącznie (wliczając filie) studiowało 123,2 tys. 
osób, tj. 10,2% ogółu studentów w kraju. Liczba osób 
kształcących się na wielkopolskich uczelniach 
w ciągu roku spadła o 0,4%, zwiększyła się 
natomiast – o 4,4% – liczba studiujących tu 
cudzoziemców. Dyplom ukończenia studiów 
otrzymało o 6,5% absolwentów mniej niż w 2018 r. 

 

Uczelnie 

Według stanu w końcu grudnia 2019 r., podobnie jak przed rokiem, na terenie województwa 
wielkopolskiego swoją siedzibę miały 32 uczelnie, w tym 13 publicznych. Poza jednostką ma-
cierzystą uczelnie te miały 19 filii, z których 12 było zlokalizowanych w innych wojewódz-
twach. Najwięcej filii prowadziła Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (4 w wojewódz-
twie śląskim – w Gliwicach, Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie i Skoczowie, 2 – w warmińsko-mazur-
skim – w Bartoszycach i Giżycku, a 1 – w pomorskim – w Gdańsku). Filie Wyższej Szkoły Banko-
wej w Poznaniu mieściły się w Chorzowie i Szczecinie. Akademia Wychowania Fizycznego  
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu prowadziła zamiejscowy wydział kultury fizycznej  
w Gorzowie Wielkopolskim. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Pozna-
niu miała wydział zamiejscowy w Warszawie, a na obszarze województwa – w Nowym Tomyślu 
i Wągrowcu. Wydział zamiejscowy Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Mila-
nowskiej w Poznaniu był zlokalizowany w Szczecinie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu w ramach filii prowadził Nadnotecki Instytut UAM w Pile oraz Wydział Pedago-
giczno-Artystyczny w Kaliszu. W tym mieście w ramach Wydziału Nauk Społecznych działal-
ność filialną prowadziła również Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna  
w Środzie Wielkopolskiej. Ponadto w Wągrowcu wydział zamiejscowy uruchomiła Gnieźnień-
ska Szkoła Wyższa Milenium, a Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni – Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.  

Centrum akademickie stanowi Poznań, gdzie koncentruje się najwięcej szkół wyższych. 
W roku akademickim 2019/20 swoją siedzibę miały tu 22 spośród 32 wielkopolskich uczelni. 
Poza Poznaniem siedzibami szkół wyższych są również pozostałe miasta na prawach powiatu, 
tj. Kalisz (1 uczelnia), Konin (3) i Leszno (2), a także Gniezno (2), Piła (1) i Środa Wielkopolska 
(1).  

Ofertę edukacyjną na poziomie wyższym w województwie wielkopolskim w roku akademickim 
2019/20 uzupełniały filie i wydziały zamiejscowe 6 uczelni, których jednostki macierzyste 
mieszczą się w Łodzi (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna – filia w Trzciance, Społeczna 
Akademia Nauk – filia w Ostrowie Wielkopolskim oraz Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki 
im. prof. J. Chechlińskiego – Wydział Ekonomii w Kaliszu), a ponadto w Dąbrowie Górniczej 
(Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego – wydział zamiejscowy w Jarocinie), w Szczecinie 
(Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – wydział zamiejscowy 
w Koninie) oraz w Warszawie (SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny – filia w Pozna-
niu). 

 

Działalność dydaktyczną na te-
renie innych województw pro-
wadziło 5 wielkopolskich 
uczelni. Najwięcej filii miała 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
w Poznaniu 

 3,6% 
Średnie roczne tempo spadku 

liczby studentów  
w latach 2010–2019 

W roku akademickim 2019/20 
w województwie wielkopolskim 
działały 32 uczelnie, w tym 13 
publicznych 

Na obszarze wielkopolskiego 
działały filie 6 uczelni spoza 
województwa 
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W zdecydowanej większości uczelnie z wielkopolskiego podlegały Ministerstwu Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, przy czym 6 z nich miało profil akademicki, a 23 – zawodowy. Dla Uniwersy-
tetu Medycznego instytucją nadzorującą było Ministerstwo Zdrowia, natomiast dla uczelni ar-
tystycznych (Uniwersytet Artystyczny i Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego) 
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Studenci 

W roku akademickim 2019/20 na uczelniach, których jednostka macierzysta znajdowała się 
w województwie wielkopolskim, kształciło się łącznie 123,2 tys. studentów, co stanowiło 10,2% 
ogółu studiujących w Polsce i wśród województw lokowało wielkopolskie na 3. miejscu za ma-
zowieckim i małopolskim. W filiach studiowało łącznie 12,8 tys. osób (wliczonych do liczby stu-
dentów ogółem), w tym 11,0 tys. poza województwem wielkopolskim. W porównaniu z poprzed-
nim rokiem liczba studentów zmalała o 0,4%, przy przeciętnym spadku w kraju o 2,1%. Zmniej-
szenie liczby studentów dotyczyło przede wszystkim uczelni publicznych (średnio o 3,0% mniej 
niż przed rokiem). Wzrost zainteresowania notowano w tym czasie na uczelniach prywatnych 
(średnio o 6,0% słuchaczy więcej niż w poprzednim roku). Relatywnie najbardziej liczba studen-
tów zwiększyła się w Collegium da Vinci w Poznaniu (o 22,9%), w Wyższej Szkole Kadr Menedżer-
skich w Koninie (o 14,5%) oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (o 12,9%). Spośród 
uczelni publicznych wzrostem liczby studentów wyróżniał się jedynie Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (o 1,4%), natomiast stosunkowo duży spadek zanoto-
wał m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (o 6,5%) oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (o 5,8%).  

W ciągu ostatnich 10 lat liczba studentów zmniejszała się systematycznie, a średni roczny 
spadek kształtował się na poziomie 3,6% (w kraju 4,6%), podczas gdy liczba cudzoziemców 
zwiększała się rocznie średnio o 13,7%. Malejąca liczba studentów (i absolwentów) związana 
jest m.in. ze zmianami demograficznymi, tj. z malejącą liczbą młodzieży w wieku 19–24 lata. 
W latach 2010–2019 średni roczny spadek liczebności tej grupy wyniósł 3,7% (podobnie jak 
w kraju). 
 

Wykres 1.  Studenci uczelni  
   (łącznie z cudzoziemcami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Większość studentów (75,2 tys., tj. 61,0%) uczyła się w trybie stacjonarnym (w kraju 65,7% 
ogółu studentów). Największym odsetkiem studentów stacjonarnych wyróżniały się: Akade-
mia Wychowania Fizycznego (96,1%), Uniwersytet Medyczny (87,2%), Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza (79,9%), Politechnika Poznańska (78,0%), Uniwersytet Ekonomiczny (76,6%) oraz 
Uniwersytet Przyrodniczy (68,8%). Zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych 
większość studentów stanowiły kobiety. Mężczyźni przeważali liczebnie tylko w 5 spośród 32 
uczelni: w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, na Politechnice Poznańskiej, 
w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Pozna-
niu oraz w Collegium Da Vinci.  

W roku akademickim 2019/20 
na wielkopolskich uczelniach 
studiowało łącznie 123,2 tys. 
osób (o 0,4% mniej niż przed 
rokiem), z tego 61,0% na stu-
diach stacjonarnych 
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Tablica 1.  Studenci według typów i profilów uczelni w roku akademickim 2019/20 
    (łącznie z cudzoziemcami) 

Typ instytucji systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki 

Profil uczelni 
Studenci 
ogółem 

W tym  
kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonar-
nych 

niestacjonar-
nych 

OGÓŁEM Ogółem 123189 72826 75151 48038 

 Akademicka 96290 56457 64474 31816 

 Zawodowa 26899 16369 10677 16222 

Uczelnie nadzorowane przez:      

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Ogółem 113659 65874 66829 46830 

Wyższego Akademicka 86760 49505 56152 30608 

 Zawodowa 26899 16369 10677 16222 

Ministerstwo Zdrowia Ogółem 7421 5469 6474 947 

 Akademicka 7421 5469 6474 947 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Ogółem 2109 1483 1848 261 

Narodowego Akademicka 2109 1483 1848 261 
 
 

W aktualnie obowiązującym systemie szkolnictwa wyższego dominują studia dwustopniowe. 
W 2019 r. niemal dwie trzecie studentów kształciło się na studiach pierwszego stopnia (licen-
cjackich bądź inżynierskich), a blisko jedną czwartą stanowili studenci kontynuujący naukę 
na drugim stopniu (magisterskim). Studia magisterskie jednolite skupiały około 10% ogółu 
studiujących. Na studiach licencjackich przeważały kobiety, zaś na inżynierskich – mężczyźni 
(w obu przypadkach udziały były podobne: 67,9% wobec 32,1%). 

 

Wykres 2.  Studenci według rodzaju studiów i płci w roku akademickim 2019/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największą uczelnią w województwie wielkopolskim jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
(UAM). W 2019 r. na licznych kierunkach tej uczelni, wliczając filie i zamiejscowe ośrodki dy-
daktyczne, studiowało łącznie 33,7 tys. osób, tj. 27,4% wszystkich studentów kształcących się 
na wielkopolskich uczelniach.  

Biorąc pod uwagę nie siedzibę uczelni, ale rzeczywiste położenie jednostki, w końcu grudnia 
2019 r. w województwie wielkopolskim faktycznie studiowało 114,9 tys. osób (o 0,6% mniej niż 
przed rokiem), w tym 2,7 tys. studentów filii i jednostek zamiejscowych 6 uczelni spoza woje-
wództwa. Liczba osób studiujących w Poznaniu wyniosła 102,2 tys. (o 1,8% mniej niż przed ro-
kiem), z czego 32,5 tys. kształciło się na UAM, a 1,7 tys. – w filii SWPS Uniwersytetu Humani-
styczno-Społecznego w Warszawie.  

Najwięcej studentów skupiały 
studia licencjackie i inżynier-
skie 

W Poznaniu na 22 wielkopol-
skich uczelniach oraz filii SWPS 
Uniwersytetu Humanistyczno- 
-Społecznego w Warszawie stu-
diowało łącznie 102,2 tys. stu-
dentów 
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W roku akademickim 2019/20 uczelnie mające siedzibę w województwie wielkopolskim ofero-
wały możliwość kształcenia na 277 kierunkach sklasyfikowanych w 11 grupach1 kierunków 
kształcenia. Największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki z grupy biznes, administra-
cja i prawo (25,6% ogółu studentów kształcących się na wielkopolskich uczelniach), a w tej 
grupie przede wszystkim zarządzanie oraz logistyka. 

 

Wykres 3.  Studenci według grup kierunków kształcenia w roku akademickim 2019/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwenci 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. dyplomy ukończenia studiów wyższych (pierw-
szego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) uzyskało łącznie 30,2 tys. 
absolwentów, tj. o 6,5% mniej niż przed rokiem (w kraju spadek wyniósł 4,2%). Pod względem 
liczby absolwentów wielkopolskie zajęło 4. miejsce wśród województw (za mazowieckim, ma-
łopolskim i dolnośląskim). Wśród absolwentów więcej było kobiet (19,1 tys., tj. 63,2%), a także 
osób, które studiowały w trybie stacjonarnym (18,7 tys., tj. 62,0%).  
 

Tablica 2 .  Absolwencia według rodzajów i form studiów  
    (łącznie z cudzoziemcami) 

Rodzaj studiów Ogółem 
W tym  

kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych 
niestacjonar-

nych 

OGÓŁEM 30156 19070 18699 11457 

Studia pierwszego stopnia  16684 10182 10952 5732 

z tytułem inżyniera 5077 1825 3591 1486 

z tytułem licencjata 11607 8357 7361 4246 

Studia magisterskie jednolite 1472 998 1183 289 

Studia drugiego stopnia 12000 7890 6564 5436 

  a Osoby, które uzyskały dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 

                                                           
1 Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013).   

Ponad połowa absolwentów 
zdobyła dyplom licencjata bądź 
inżyniera, kończący studia 
pierwszego stopnia 
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Najwięcej osób ukończyło studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (6,9 tys., tj. 22,8% 
ogółu absolwentów) oraz na Politechnice Poznańskiej (4,7 tys., tj. 15,6%). Liczna była także 
grupa absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej (3,7 tys., tj. 12,4%), Uniwersytetu Ekonomicznego 
(3,0 tys., tj. 10,0%), Uniwersytetu Przyrodniczego (2,1 tys., tj. 7,1%), Uniwersytetu Medycznego 
(1,7 tys., tj. 5,5%), Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojcie-
chowskiego (0,9 tys., tj. 3,0%), Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (0,9 tys., tj. 2,9%), Akademii Wy-
chowania Fizycznego (0,8 tys., tj. 2,6%) oraz Wyższej Szkoły Logistyki (0,7 tys., tj. 2,3%). 

Najwięcej absolwentów uzyskało dyplom na kierunkach studiów z grup: biznes, administracja 
i prawo (8,2 tys., tj. 27,1%), technika, przemysł, budownictwo (5,1 tys., tj. 16,9%), zdrowie 
i opieka społeczna (3,4 tys., tj. 11,4%) oraz usługi (3,0 tys., tj. 10,0%). 

 

Wykres 4.  Absolwenci uczelni 
    (łącznie z cudzoziemcami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a–b Osoby, które uzyskały dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie: a – od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.,  
b – od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 
 

Obserwacja liczby absolwentów uzyskujących dyplom ukończenia studiów w okresie ostatniej 
dekady, prowadzi do wniosku, że dynamika nie jest w tym wypadku tak jednoznaczna jak 
w przypadku studentów, których liczba spada systematycznie. Liczba absolwentów wielkopol-
skich uczelni zmniejszała się z roku na rok, z małymi wahaniami w roku akademickim 2010/11 
i 2016/17, kiedy zanotowano niewielki wzrost. Bez względu na te wahnięcia, średnie roczne 
tempo spadku liczby absolwentów uczelni w okresie od 2010 r. (2009/10) do 2019 r. wyniosło 
4,9% i przebiegało na poziomie zbliżonym do krajowego (4,6%). 

Cudzoziemcy 

W końcu 2019 r. w ogólnej liczbie studentów kształcących się na uczelniach, których jed-
nostka macierzysta znajduje się w województwie wielkopolskim, było 6,0 tys. obcokrajowców, 
tj. o 4,4% więcej niż w poprzednim roku (przy spadku ogólnej liczby studentów o 0,4%). Naj-
więcej cudzoziemców pochodziło z Ukrainy (2,7 tys. osób, tj. 45,2%).  

 

 

 

 

 

 

Najliczniejszą grupę wśród stu-
dentów zagranicznych stanowili 
Ukraińcy  

Spośród uczelni publicznych 
najwięcej absolwentów uzy-
skało dyplom UAM, natomiast 
wśród uczelni niepublicznych 
wyróżniała się pod tym wzglę-
dem Wyższa Szkoła Bankowa  
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Wykres 5.  Studenci cudzoziemcy według kraju pochodzenia w roku akademickim 2019/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Najwięcej cudzoziemców kształciło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (1,3 tys. osób, 
tj. 21,5% ogółu studentów z zagranicy) oraz na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcin-
kowskiego (1,0 tys. osób, tj. 17,0%). Najliczniejsza grupa cudzoziemców studiujących na UAM 
pochodziła z Ukrainy (45,2%), a dość liczny odsetek stanowili też studenci z Białorusi (18,0%) 
oraz Hiszpanii (5,7%). W strukturze narodowościowej studentów obcokrajowców Uniwersytetu 
Medycznego najwięcej było Tajwańczyków (20,0% ogółu studiujących tam cudzoziemców), 
obywateli Stanów Zjednoczonych (15,3%), Kanadyjczyków (15,2%), Norwegów (11,4%) oraz Bry-
tyjczyków (5,5%). Stosunkowo dużo cudzoziemców studiowało również w Wyższej Szkole Ban-
kowej (12,0% studentów cudzoziemców, głównie pochodzący z Ukrainy – 55,6%, ale także 
z krajów afrykańskich: Zimbabwe – 7,4%, Rwandy – 5,3% i Kenii – 3,9%), w Wyższej Szkole Ho-
telarstwa i Gastronomii (7,5% ogółu studentów z zagranicy, wśród których najwięcej było 
Ukraińców – 80,7% oraz Białorusinów – 16,9%), na Politechnice Poznańskiej (6,5% studentów 
z zagranicy, najwięcej pochodzących z Ukrainy – 19,5%, Indii – 11,8%, Turcji – 11,5%, Hiszpanii 
– 8,5% i Białorusi – 7,9%), na Uniwersytecie Ekonomicznym (6,4% ogółu studentów cudzo-
ziemców, w tym najwięcej pochodzących z Ukrainy – 23,6%, Białorusi – 18,4%, Indii i Wiet-
namu – po 6,0% oraz Hiszpanii – 5,7%), a także w Wyższej Szkole Handlu i Usług (6,2% studen-
tów obcokrajowców, głównie z Ukrainy – 77,2% oraz z Etiopii i Rwandy – po 6,5%). Ponadto 
dość liczna grupa studentów z zagranicy studiowała w Collegium Da Vinci (4,3% studentów 
cudzoziemców, w tym głównie z Ukrainy – 76,8% i Białorusi – 12,0%), w Wyższej Szkole Logi-
styki (4,0% studentów obcokrajowców, najwięcej z Ukrainy – 92,5%), w Wielkopolskiej Wyższej 
Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej (3,1% studentów cudzoziemców – 
wszyscy z Ukrainy), w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I (2,8% studentów 
obcokrajowców, przede wszystkim pochodzący z Ukrainy – 61,9% i z Indii – 18,5%) oraz na 
Uniwersytecie Przyrodniczym (2,3% studentów cudzoziemców, głównie pochodzący z Chin 
i Indii – po 18,4%, a ponadto z Nigerii – 8,5%, Ukrainy – 7,8% oraz Indonezji – 7,1%).  

Wśród studiujących cudzoziemców największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki 
z grup: biznes, administracja i prawo (25,5% ogółu cudzoziemców), zdrowie i opieka spo-
łeczna (18,1%) oraz usługi (16,3%). Kobiety zdecydowanie dominowały na kierunkach z grupy 
kształcenie (93,8% wszystkich obcokrajowców studiujących na tych kierunkach), ponadto 
przeważały w grupach nauki humanistyczne i sztuka (69,7%) oraz nauki społeczne, dzienni-
karstwo i informacja (63,1%). Wśród mężczyzn wiodące grupy stanowiły: technologie telein-
formacyjne (85,2% ogółu cudzoziemców studiujących na kierunkach z tej grupy), technika, 
przemysł, budownictwo (68,6%) oraz rolnictwo (66,7%). 

W całym roku 2019 dyplomy ukończenia studiów w województwie wielkopolskim uzyskało 988 
obcokrajowców, tj. o 18,2% więcej niż przed rokiem (przy spadku ogólnej liczby absolwentów 
na poziomie 6,5%). Zdecydowana większość absolwentów (90%) studiowała w trybie stacjo-
narnym. Najwięcej kobiet otrzymało dyplomy ukończenia studiów wyższych na kierunkach 
z grupy usługi (24,8% ogółu absolwentek z zagranicy) oraz biznes, administracja i prawo 
(23,4%), a ponadto zdrowie i opieka społeczna (14,9%), nauki społeczne, dziennikarstwo i in-
formacja (13,7%) oraz nauki humanistyczne i sztuka (12,2%).  

Najwięcej obcokrajowców stu-
diowało na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza oraz Uni-
wersytecie Medycznym im. Ka-
rola Marcinkowskiego 

W 2019 r. dyplom ukończenia 
studiów uzyskało 988 cudzo-
ziemców, tj. o 18,2% więcej niż 
w poprzednim roku 
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Mężczyźni cudzoziemcy dyplom uzyskali głównie na kierunkach z grupy biznes, administracja 
i prawo (34,0% absolwentów), usługi (18,2%), technika, przemysł, budownictwo (16,5%) oraz 
zdrowie i opieka społeczna (15,6%).  

Tablica 3.  Cudzoziemcy według rodzajów studiów w roku akademickim 2019/20 

Rodzaj studiów 

Studenci Absolwencia 

ogółem 
w tym  

kobiety 
ogółem 

w tym  
kobiety 

OGÓŁEM 6002 3171 988 564 

Studia pierwszego stopnia  3511 1807 367 224 

z tytułem inżyniera 686 147 21 7 

z tytułem licencjata 2825 1660 346 217 

Studia magisterskie jednolite 1173 648 149 82 

Studia drugiego stopnia 1318 716 472 258 

a Osoby, które uzyskały dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 
 
 

Najwięcej cudzoziemców zdobyło dyplom Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii (160 ab-
solwentów), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (158), Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego (150) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (111) i Wyższej Szkoły Bankowej 
(110).  

Studia podyplomowe 

Według stanu w końcu grudnia 2019 r., kontynuację nauki na studiach podyplomowych 
w wielkopolskich uczelniach podjęło 11,0 tys. osób, tym 7,8 tys. kobiet. W porównaniu z po-
przednim rokiem liczba słuchaczy zmniejszyła się średnio o 10,3% (przy spadku w kraju śred-
nio o 5,6%), z tego w szkołach publicznych o 7,9%, a w niepublicznych o 11,6%. Niemal dwie 
trzecie studentów studiów podyplomowych kształciło się na uczelniach niepublicznych. Naj-
liczniejszą grupą słuchaczy wyróżniała się Wyższa Szkoła Bankowa (4,1 tys. studentów studiów 
podyplomowych), a spośród uczelni publicznych – Uniwersytet Ekonomiczny (1,2 tys.) oraz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (1,1 tys.). 

Najwięcej słuchaczy studiów podyplomowych uzupełniało swoją wiedzę w ramach kierunków 
należących do grup: biznes, administracja i prawo – 4,9 tys. osób (44,1% ogólnej liczby słu-
chaczy), kształcenie – 2,4 tys. (21,5%) oraz nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja – 
1,1 tys. (9,5%). Kobiety stosunkowo często wybierały też kierunki z grupy zdrowie i opieka 
społeczna (9,7%), natomiast zainteresowaniem mężczyzn cieszyły się kierunki z grup usługi 
(8,7%) oraz technologie teleinformacyjne (8,2%).  

W roku akademickim 2018/19 świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymało 
9,8 tys. słuchaczy, w tym 7,3 tys. kobiet. Wynik ten był o 12,3% niższy aniżeli rok wcześniej 
(w kraju niższy o 2,8%). Najwięcej słuchaczy studiów podyplomowych uzyskało świadectwa 
ich ukończenia w zakresie biznesu, administracji i prawa (3,8 tys., tj. 38,4%) oraz kształcenia 
(3,2 tys., tj. 32,6%). W gronie słuchaczy studiów podyplomowych było 73 cudzoziemców, w tym 
20 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i 19 w Wyższej Szkole Bankowej. Świadectwa 
ukończenia takich studiów uzyskało 25 cudzoziemców, w tym 18 kobiet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwięcej słuchaczy studiów 
podyplomowych uzyskało świa-
dectwa ich ukończenia w zakre-
sie biznesu, administracji 
i prawa oraz kształcenia 
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Tablica 4.  Studia podyplomowe według grup kierunków kształcenia w roku akademickim 2019/20 

Grupya kierunków kształcenia 

Słuchacze Wydane świadectwab 

ogółem 
w tym  

kobiety 
ogółem 

w tym  
kobiety 

OGÓŁEM 10995 7820 9845 7256 

Kształcenie 2363 2083 3207 2848 

w tym podgrupa pedagogiczna 2289 2011 3122 2768 

Nauki humanistyczne i sztuka  326 254 196 156 

Nauki społeczne, dziennikarstwo  
i informacja  

 
1050 

 
764 

 
703 

 
521 

w tym podgrupa społeczna 755 568 531 394 

Biznes, administracja i prawo  4853 3221 3781 2482 

w tym podgrupa biznesu i administracji 4572 3029 3550 2341 

Nauki przyrodnicze, matematyka  
i statystyka  

 
69 

 
35 

 
110 

 
69 

Technologie Teleinformacyjne 432 172 311 122 

Technika, Przemysł, Budownictwo 241 135 139 93 

Rolnictwo 262 101 273 125 

Zdrowie i opieka społeczna 827 760 558 511 

w tym podgrupa medyczna 823 758 528 484 

Usługi 572 295 567 329 

w tym podgrupa higieny  
i bezpieczeństwa pracy 

 
268 

 
165 

 
296 

 
184 

a Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia ISCED–F 2013. b W poprzednim roku akademickim. 

 

Kształcenie doktorantów 

Reforma szkolnictwa wyższego przeprowadzona na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) wpłynęła m.in. na 
zmianę systemu kształcenia doktorantów. Od 1 października 2019 r. działalność rozpoczęły 
szkoły doktorskie, które zastąpiły dotychczas istniejące studia doktoranckie. Prowadzić je 
mogą wyłącznie instytucje posiadające kategorię naukową nie niższą niż B+, czyli prowadzące 
badania naukowe na najwyższym poziomie. Możliwość otwarcia szkoły doktorskiej mają za-
tem: uczelnie akademickie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty międzynarodowe, fe-
deracje takich podmiotów oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kształcenie 
w tego rodzaju szkołach ma charakter interdyscyplinarny i prowadzone jest w co najmniej 
dwóch dyscyplinach, a tylko w wyjątkowych przypadkach (tj. w dyscyplinie artystycznej, w za-
kresie kultury fizycznej i teologii) – w jednej. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem 
akademickim 2019/20 prowadzone są na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 
31 grudnia 2023 roku (datą graniczną zamknięcia przewodu doktorskiego wszczętego na sta-
rych zasadach jest 31 grudnia 2021 r.). 

Według stanu w końcu grudnia 2019 r. w województwie wielkopolskim studia III stopnia (we-
dług dotychczasowych zasad) kontynuowało 2139 doktorantów, wśród których było 1170 ko-
biet oraz 150 cudzoziemców. Zdecydowana większość doktorantów (1900 osób, tj. 88,8%) stu-
diowała w trybie stacjonarnym. Najczęściej wybieranymi przez nich dziedzinami były nauki: 
humanistyczne (382 doktorantów), techniczne (269) i chemiczne (266). W całym roku 2019 sto-
pień doktora w przewodach doktorskich uzyskały 303 osoby, w tym 163 kobiety (rok wcześniej 
322, w tym 160). 

 

 

 

 

Studia doktoranckie kontynuo-
wało 2139 doktorantów. Naj-
większym zainteresowaniem 
cieszyły się wśród nich nauki 
humanistyczne, techniczne 
oraz chemiczne 
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Wykres 6.  Doktorancia według dziedzin nauki i sztukib i płci w roku akademickim 2019/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a Na studiach doktoranckich, łącznie z cudzoziemcami. b Według klasyfikacji obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz 
dyscyplin naukowych i artystycznych z 2011 r. (Dz.U. 2011, poz. 1065). 

 

W roku akademickim 2019/20 w województwie wielkopolskim szkoły doktorskie zorganizo-
wało 6 uczelni akademickich, tj. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, 
Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Wychowania Fizycznego im. 
Eugeniusza Piaseckiego oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, a także In-
stytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. W nowo uruchomionych szkołach doktorskich 
naukę rozpoczęło 258 doktorantów, w tym 152 kobiety oraz 14 cudzoziemców. Największym 
zainteresowaniem cieszyła się dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych. 

Tablica 5.  Szkoły doktorskie według dziedzin nauki w roku akademickim 2019/20 

Dziedziny naukia 
Doktoranci 

ogółem 

Z ogółem 

kobiety cudzoziemcy 

OGÓŁEM 258 152 14 

Dziedzina nauk humanistycznych 45 35 2 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 28 13 2 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 52 37 – 

Dziedzina nauk rolniczych 14 10 3 

Dziedzina nauk społecznych 38 19 1 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 79 38 6 

Dziedzina nauk teologicznych 2 – – 

  a Według klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych z 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1818).  

 

W roku kalendarzowym 2019 wszczęto łącznie 665 przewodów doktorskich (o 96 więcej niż 
w poprzednim roku), spośród których 586 – według „starej” – z 2011 r. – klasyfikacji dziedzin 
nauki i sztuki, a 79 – według „nowej” – z 2018 r. – klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin nau-
kowych oraz dyscyplin artystycznych.  

 

 
 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: 
„Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych 
przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
GUS”. 

W szkołach doktorskich uru-
chomionych w roku akademic-
kim 2019/20 naukę rozpoczęło 
258 doktorantów 
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Współpraca z Mediami:  
Arleta Olbrot 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 345 
e-mail: a.olbrot@stat.gov.pl 

 poznan.stat.gov.pl  

 @Poznan_STAT  

 @UrzadStatystycznywPoznaniu  

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Poznaniu 
Dyrektor Jacek Kowalewski 
tel.: 61 2798 266 

Rozpowszechnianie: 
Wojewódzkie Informatorium Statystyczne 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 320, 61 2798 323 
e-mail: informatoriumPOZ@stat.gov.pl 
 
 

 

Powiązane opracowania 

 

Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych (BDL) 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Uczelnia 

Uczelnia publiczna 

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny 

Studia wyższe  

Studia pierwszego stopnia  

Studia drugiego stopnia  

Studia magisterskie jednolite  

Studia stacjonarne  

Studia niestacjonarne  

Studia podyplomowe  

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

Studia doktoranckie 

Szkoła doktorska 

Doktorant 

Przewód doktorski 

 

mailto:a.olbrot@stat.gov.pl
http://poznan.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Poznan_STAT
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywPoznaniu/
mailto:informatoriumPOZ@stat.gov.pl
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2018-roku,2,15.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Edukacja.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Edukacja.aspx
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4027,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4029,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2642,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2641,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1964,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1967,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1968,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1965,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1966,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2521,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3838,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2522,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4096,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3834,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2669,pojecie.html

