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SZKOŁY  WYŻSZE  
W  WOJEWÓDZTWIE  MAZOWIECKIM  W  2015  R. 

Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie źródła. 

 
 Źródłem prezentowanych danych są roczne sprawozdania statystyczne S-10 (o studiach wyższych), S-11 (o pomocy material-

nej i socjalnej dla studentów i doktorantów) oraz S-12 (o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrud-

nieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych). 

Informacje z zakresu szkół wyższych obejmują cudzoziemców studiujących w Polsce (w tym studiujących w jednostkach za-

miejscowych polskich uczelni za granicą); nie obejmują Polaków studiujących za granicą (z wyjątkiem osób studiujących w jednostkach 

zamiejscowych polskich uczelni za granicą). 

Dane obejmują szkoły resortów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych. 

Studentów wykazano tyle razy, na ilu kierunkach studiowali według stanu w dniu 30 XI. Jeżeli absolwent w roku akademickim 

ukończył dwa lub więcej kierunków studiów, to również został wykazany wielokrotnie. 

Przez szkoły wyższe rozumie się szkoły działające w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami). 

 Przez studia wyższe rozumie się studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące 

się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego. 

 Przez studentów szkół wyższych rozumie się osoby zarejestrowane na studiach wyższych, łącznie ze studentami po ostatnim 

roku studiów bez egzaminu dyplomowego oraz studentami korzystającymi z urlopów dziekańskich.  

 Absolwenci szkół wyższych to osoby, które uzyskały dyplomy stwierdzające ukończenie studiów wyższych. Absolwenci wy-

kazani są według stanu z poprzedniego roku akademickiego. 

 Studia podyplomowe są inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formą kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących 

się dyplomem ukończenia studiów wyższych. 

 Studia doktoranckie są to studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora. 

 

W danych (wyrażonych w liczbach bezwzględnych i względnych) mogą wystąpić drobne rozbieżności w sumowaniu na ogółem 

wynikające z automatycznych zaokrągleń. Liczby te są poprawne merytorycznie.  

*       * 

* 

 Na początku roku akademickiego 2015/16 w 102 szkołach wyższych1 mających siedzibę na terenie 

województwa mazowieckiego (łącznie ze szkołami resortów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych) 

kształciło się 280732 studentów2, w tym 17413 cudzoziemców. Największym ośrodkiem akademickim  

w województwie jest Warszawa, z największymi uczelniami w województwie3: Uniwersytetem Warszawskim 

(44848 studentów), Politechniką Warszawską (33360 studentów) oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiej-

skiego (22548 studentów). W strukturze organizacyjnej mazowieckich szkół wyższych działa 45 zamiejsco-

wych jednostek organizacyjnych, w których kształciło się 14266 słuchaczy. Największymi placówkami tego 

typu są: SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie – Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu 

(2357 studentów), Politechnika Warszawska – Filia w Płocku (1981 studentów), SWPS Uniwersytet Humani-

styczno-Społeczny w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Poznaniu (1641 studentów) oraz Akademia Wy-

chowania Fizycznego w Warszawie – Filia w Białej Podlaskiej (1639 studentów). 

                                                           
1 Łącznie z 2 szkołami wyższymi, w których wykazano wyłącznie absolwentów. 
2 Łącznie ze studentami filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych oraz zamiejscowych ośrodków dydaktycznych 
położonych w innych województwach i za granicą. 
3 Podano uczelnie, w których studiuje co najmniej 20 tys. osób. 
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W roku akademickim 2015/16 spośród 102 szkół wyższych województwa mazowieckiego, 83 były 

uczelniami niepublicznymi. Wśród ogółu studiujących przeważali jednak studenci uczelni publicznych – 

188162 osoby, tj. 67,0% (w porównaniu z poprzednim rokiem wzrost o 1,2 p. proc.).  

Od roku akademickiego 2005/06 liczba studentów systematycznie maleje. O ile w 2005 r. było ich 

385230, to 10 lat później – 280732. W ujęciu względnym ubytek wyniósł 27,1%, przy czym w ostatnim roku – 

2,8%. Tak znaczne zmniejszenie się liczby studentów spowodowane było m.in. malejącą liczbą ludności  

w wieku 19–24 lata; w latach 2005–2015 w województwie mazowieckim populacja ta zmniejszyła się  

o 27,0%.  

W 2015 r. zmniejszyła się liczba studentów nowoprzyjętych na pierwszy rok studiów. Ogółem przyjęto 

65922 studentów tj. o 1,3% mniej niż w roku 2014. 

Ponad jedna czwarta (tj. 29,0%) wszystkich studentów (bez cudzoziemców), to osoby zamieszkałe na 

wsi4. Najwyższy udział osób zamieszkałych na wsi odnotowano w wyższych szkołach rolniczych – 42,5%,  

a najniższy w wyższych szkołach artystycznych – 8,7%.  

W roku akademickim 2015/16 w szkołach wyższych uczyło się 4036 studentów niepełnosprawnych  

(o 2,3% mniej niż w roku poprzednim), którzy stanowili 1,4% wszystkich studentów. 

Tabl. 1. Studenci szkół wyższych 

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 

       
O g ó ł e m ................................  2014/15 288677 164233 160447 90282 128230 73951 

 2015/16 280732 158646 162551 91336 118181 67310 

Szkoły publiczne ........................  2014/15 189957 105788 137546 77502 52411 28286 

 2015/16 188162 104828 138085 77966 50077 26862 

Szkoły niepubliczne ...................  2014/15 98720 58445 22901 12780 75819 45665 

 2015/16 92570 53818 24466 13370 68104 40448 
 

 Z ogólnej liczby uczących się na uczelniach wyższych 162551 osób (57,9%) kształciło się na studiach 

stacjonarnych. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zwiększyła się o 2104 osoby, tj. o 1,3%. Na 

studiach niestacjonarnych uczyło się 118181 studentów, tj. o 10049 osób (o 7,8%) mniej niż rok wcześniej. 

 Prawie 3/4 słuchaczy uczelni publicznych uczyło się na studiach stacjonarnych (o 1,0 p. proc. więcej 

niż w roku poprzednim), studenci uczelni niepublicznych preferowali natomiast naukę w systemie niestacjo-

narnym – z tej formy kształcenia korzystało 73,6% studiujących (spadek o 3,2 p. proc.). Studenci w ostatnich 

latach coraz częściej wybierają studia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Tabl. 2. Studenci szkół wyższych według rodzajów studiów w roku akademickim 2015/16 

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 

       
O g ó ł e m ............................................. 280732 158646 162551 91336 118181 67310 

Studia pierwszego stopnia ..................... 167953 87198 103366 55160 64587 32038 

z tytułem inżyniera ............................... 56760 16921 36350 12527 20410 4394 

z tytułem licencjata .............................. 111193 70277 67016 42633 44177 27644 

Studia magisterskie jednolite .................. 32528 22105 18072 11678 14456 10427 

Studia drugiego stopnia .......................... 72283 45233 37956 22752 34327 22481 

Po ostatnim roku studiów bez egzaminu 
dyplomowego ....................................... 7968 4110 3157 1746 4811 2364 

                                                           
4 Dane szacunkowe. 
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 Największym zainteresowaniem cieszyły się studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), 

które wybrały 167953 osoby, tj. 59,8% ogółu studiujących. Na studiach magisterskich jednolitych kształciło 

się 32528 osób, tj. 11,6%. W porównaniu z rokiem akademickim 2014/15 w ogólnej liczbie studiujących 

zwiększył się udział osób na studiach drugiego stopnia oraz magisterskich jednolitych (odpowiednio o 0,3 p. proc. 

i o 0,2 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział osób na studiach pierwszego stopnia (o 0,2 p. proc.). 

 

Struktura studentów szkół wyższych według rodzajów studiów w roku akademickim 2015/16 

Stan w dniu 30 XI 

 

 

Spośród studentów uczelni niepublicznych najwięcej (46,7%) kształciło się na studiach pierwszego 

stopnia na poziomie licencjackim. Studenci uczelni publicznych również najczęściej wybierali taki rodzaj 

studiów (36,1%). W porównaniu z rokiem poprzednim na uczelniach publicznych zmniejszył się udział osób 

studiujących na studiach pierwszego stopnia na poziomie inżynierskim (o 0,2 p. proc.) oraz licencjackim  

(o 0,1 p. proc.), a zwiększył się – na studiach drugiego stopnia (o 0,2 p. proc.) oraz na studiach magister-

skich jednolitych (o 0,1 p. proc.). 

Tabl. 3. Szkoły wyższe według typu uczelni w roku akademickim 2015/16 

Stan w dniu 30 XI 

Wyszczególnienie Szkoły 

Studenci 

ogółem 
w tym  

kobiety 

z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem w tym kobiety razem w tym kobiety 

        
O g ó ł e m ......................................  102a 280732 158646 162551 91336 118181 67310 

Uniwersytety ....................................  2 59698 40087 44572 29385 15126 10702 

Wyższe szkoły techniczne ...............  5 48362 17747 33728 13449 14634 4298 

Wyższe szkoły rolnicze ...................  1 22548 13124 14659 9158 7889 3966 

Wyższe szkoły ekonomiczne ...........  17 41331 22088 17541 8766 23790 13322 

Wyższe szkoły pedagogiczne .........  4 15463 12391 8539 6642 6924 5749 

Uniwersytety medyczne ..................  1 9150 6831 7910 5878 1240 953 

Akademie wychowania fizycznego 1 4872 2185 4452 2067 420 118 

Wyższe szkoły artystyczne ..............  5 3658 2422 2918 1937 740 485 

Wyższe szkoły teologiczne ..............  10 2584 1097 891 255 1693 842 

Szkoły wyższe resortów obrony 
narodowej oraz spraw wewnętrz-
nych ..............................................  3 19133 6342 13133 4488 6000 1854 

Pozostałe szkoły wyższe .................  53a 53933 34332 14208 9311 39725 25021 

a Łącznie z 2 szkołami wyższymi, w których wykazano wyłącznie absolwentów. 
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W roku akademickim 2015/16 najwięcej osób studiowało na uniwersytetach (21,3%), w szkołach zali-

czanych do kategorii „pozostałe szkoły wyższe” (19,2%) oraz w wyższych szkołach technicznych (17,2%).  

W grupie „pozostałe szkoły wyższe” najwięcej studentów kształciło się w SWPS Uniwersytecie Humani-

styczno-Społecznym (dawniej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej) i Wyższej Szkole Finansów i Zarzą-

dzania (obie uczelnie mają swoją siedzibę w Warszawie) oraz w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica  

w Płocku (odpowiednio: 24,2%, 8,7% oraz 4,7% ogółu studentów w tego typu szkołach).  

Studiujący w systemie stacjonarnym stanowili większość m.in.: na akademii wychowania fizycznego 

(91,4%), uniwersytecie medycznym (86,4%), w wyższych szkołach artystycznych (79,8%), na uniwersyte-

tach (74,7%), w wyższych szkołach technicznych (69,7%), szkołach resortów obrony narodowej oraz spraw 

wewnętrznych (68,6%) i w wyższej szkole rolniczej (65,0%). Największy udział osób kształcących się w sys-

temie niestacjonarnym odnotowano w pozostałych szkołach wyższych (73,7%), a także w wyższych szko-

łach teologicznych (65,5%) oraz ekonomicznych (57,6%). 

 

Tabl. 4. Studenci szkół wyższych według podgrup kierunków studiów a w roku akademickim 2015/16 

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 

       
O g ó ł e m ............................................. 280732 158646 162551 91336 118181 67310 

w tym:       

Pedagogiczne ......................................... 23769 19073 10008 7863 13761 11210 

Artystyczne ............................................. 7846 5284 5299 3648 2547 1636 

Humanistyczne b (z wyłączeniem języ-

ków) ................................................... 6119 2514 3746 1369 2373 1145 

Językowe ................................................ 10958 8800 7798 6246 3160 2554 

Społeczne ............................................... 42649 28391 25029 16348 17620 12043 

Dziennikarstwa i informacji ..................... 3929 2690 2605 1782 1324 908 

Biznesu i administracji ............................ 54388 32677 24186 13680 30202 18997 

Prawne ................................................... 12030 7231 5643 3194 6387 4037 

Biologiczne ............................................. 1574 1204 1538 1179 36 25 

Nauk o środowisku ................................. 1961 1122 1283 868 678 254 

Fizyczne ................................................. 4181 2235 4104 2187 77 48 

Matematyczne i statystyczne ................. 1787 944 1743 924 44 20 

Technologii teleinformacyjnych .............. 11563 1346 7226 883 4337 463 

Inżynieryjno-techniczne .......................... 26214 6171 19199 5385 7015 786 

Produkcji i przetwórstwa ......................... 7386 4279 5119 3168 2267 1111 

Architektury i budownictwa ..................... 12861 5678 7426 3722 5435 1956 

Rolnicze .................................................. 3248 1701 2126 1265 1122 436 

Leśne ...................................................... 1248 369 646 224 602 145 

Weterynaryjne ........................................ 1234 950 1073 822 161 128 

Medyczne ............................................... 16404 12073 11948 8924 4456 3149 

Opieki społecznej ................................... 1445 1238 929 797 516 441 

Usług dla ludności .................................. 7443 5388 4338 2932 3105 2456 

Higieny i bezpieczeństwa pracy ............. 360 116 28 19 332 97 

Ochrony i bezpieczeństwa ..................... 13530 5199 6088 2540 7442 2659 

Usług transportowych ............................. 3534 1085 2051 833 1483 252 

a Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013). b Łącznie z teologią.  
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W roku akademickim 2015/16 najwięcej osób studiowało na kierunkach związanych z biznesem i ad-

ministracją (19,4%), społecznych (15,2%), inżynieryjno-technicznych (9,3%) oraz pedagogicznych (8,5%). 

Najmniej studentów kształciło się na kierunkach tworzących podgrupy higieny i bezpieczeństwa pracy 

(0,1%), leśną i weterynarii (po 0,4%) oraz opieki społecznej (0,5%). 

Wśród studentów przeważały kobiety (56,5%), a ich udział w ogólnej liczbie uczących się w poszcze-

gólnych typach szkół wynosił od 33,1% w szkołach resortów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych do 

80,1% w wyższych szkołach pedagogicznych.  

 Kobiety zdecydowanie przeważały wśród ogólnej liczby studentów kierunków: opieki społecznej 

(85,7%), językowych (80,3%), pedagogicznych (80,2%), weterynaryjnych (77,0%), biologicznych (76,5%), 

medycznych (73,6%) oraz usług dla ludności (72,4%). Najmniejszy odsetek kobiet kształcących się w szko-

łach wyższych odnotowano na kierunkach: technologii teleinformacyjnych (11,6%), inżynieryjno-technicznych 

(23,5%) oraz leśnych (29,6%).   

Struktura studentów szkół wyższych według podgrup kierunków studiów a  
w roku akademickim 2015/16 

Stan w dniu 30 XI 

 

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

  

 W roku akademickim 2014/15 szkoły wyższe opuściło 71688 absolwentów (o 9,1% mniej niż w roku 

akademickim 2013/14), w tym 25666 absolwentów uczelni niepublicznych. Absolwenci studiów stacjonar-

nych stanowili 51,7% ogółu absolwentów, a studiów niestacjonarnych – 48,3%.  

 

Tabl. 5. Absolwenci szkół wyższych  

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym  
kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem w tym kobiety razem w tym kobiety 

       
O g ó ł e m ................................  2013/14 78837 50078 39088 23775 39749 26303 

 2014/15 71688 45717 37073 22747 34615 22970 

Szkoły publiczne ........................  2013/14 48760 29993 34668 21075 14092 8918 

 2014/15 46022 28487 33115 20297 12907 8190 

Szkoły niepubliczne ...................  2013/14 30077 20085 4420 2700 25657 17385 

 2014/15 25666 17230 3958 2450 21708 14780 
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 Ponad połowa wszystkich absolwentów (52,2% ogółu, czyli 37448 osób) ukończyła studia pierwszego 

stopnia, z czego 9474 z tytułem inżyniera i 27974 z tytułem licencjata. Studia magisterskie jednolite ukończy-

ło 5230 absolwentów (tj. 7,3% wszystkich kończących studia), a studia drugiego stopnia ukończyło 29010 

osób (40,5%). 

 

Struktura absolwentów szkół wyższych według rodzajów studiów w roku akademickim 2014/15 

 

 

 

 W roku akademickim 2014/15 absolwenci kierunków biznesu i administracji stanowili 23,7% wszyst-

kich absolwentów, kierunków społecznych – 13,7%, a pedagogicznych – 11,7%.   

Tabl. 6. Absolwenci szkół wyższych według podgrup kierunków studiów a w roku akademickim 2014/15 

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym  
kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem w tym kobiety razem w tym kobiety 

       
O g ó ł e m ............................................. 71688 45717 37073 22747 34615 22970 

w tym:       

Pedagogiczne ......................................... 8357 7066 2884 2328 5473 4738 

Artystyczne ............................................. 1444 1037 1020 757 424 280 

Humanistyczne b (z wyłączeniem języ-

ków) ................................................... 1185 559 672 279 513 280 

Językowe ................................................ 2837 2398 1911 1602 926 796 

Społeczne ............................................... 9851 6795 5328 3736 4523 3059 

Dziennikarstwa i informacji ..................... 884 668 590 449 294 219 

Biznesu i administracji ............................ 16990 11341 6302 3817 10688 7524 

Prawne ................................................... 1949 1236 918 568 1031 668 

Biologiczne ............................................. 432 352 398 320 34 32 

Nauk o środowisku ................................. 733 422 379 281 354 141 

Fizyczne ................................................. 958 537 933 528 25 9 

Matematyczne i statystyczne ................. 445 262 439 260 6 2 

Technologii teleinformacyjnych .............. 1580 173 1094 134 486 39 

Inżynieryjno-techniczne .......................... 5072 1320 4068 1213 1004 107 

Produkcji i przetwórstwa ......................... 1551 980 1093 720 458 260 

a Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013). b Łącznie z teologią. 
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Tabl. 6. Absolwenci szkół wyższych według podgrup kierunków studiów a w roku akademickim 2014/15 (dok.) 

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym  
kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem w tym kobiety razem w tym kobiety 

       
Architektury i budownictwa ..................... 3244 1579 1863 995 1381 584 

Rolnicze .................................................. 805 448 534 333 271 115 

Leśne ...................................................... 388 96 212 67 176 29 

Weterynaryjne ........................................ 171 128 171 128 — — 

Medyczne ............................................... 5056 4280 2936 2388 2120 1892 

Opieki społecznej ................................... 429 385 232 207 197 178 

Usług dla ludności .................................. 2323 1656 1010 688 1313 968 

Higieny i bezpieczeństwa pracy ............. 136 36 — — 136 36 

Ochrony i bezpieczeństwa ..................... 3594 1523 1383 664 2211 859 

Usług transportowych ............................. 630 195 382 148 248 47 

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

 

 Na terenie województwa mazowieckiego w roku akademickim 2015/16 w szkołach wyższych kształciło 

się 275370 studentów5 (bez studentów w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych mazowieckich uczelni 

położonych w innych województwach), w tym 6059 studentów w zamiejscowych jednostkach organizacyj-

nych szkół wyższych z innych województw.  

Studenci według powiatów w roku akademickim 2015/16 

Stan w dniu 30 XI 

 

 

                                                           
5 Ponadto za granicą funkcjonowały 2 zamiejscowe jednostki organizacyjne uczelni mających siedzibę jednostki macierzystej na terenie 

województwa mazowieckiego (415 studentów; 61 absolwentów). 
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 W Warszawie w roku akademickim 2015/16 w 76 uczelniach i 2 jednostkach zamiejscowych6 uczyło 

się 243264 studentów, w tym 167351 studentów w 15 uczelniach publicznych. Studenci w Warszawie sta-

nowili 88,3% ogółu studentów studiujących na terenie województwa mazowieckiego. W roku akademickim 

2015/16 w Warszawie na studiach stacjonarnych kształciło się 144812 studentów, tj. 59,5% ogółu studentów 

w tym mieście.  

Poza Warszawą dużymi ośrodkami akademickimi w województwie były: Radom (9844 studentów), 

Siedlce (7360) i Płock (6363). Kształciło się w nich łącznie 8,6% ogółu studentów studiujących na terenie 

Mazowsza, przy czym studenci studiów stacjonarnych stanowili 55,8% ogółu studentów w tych ośrodkach 

akademickich. 

Na studiach podyplomowych w roku akademickim 2015/16 uzupełniało swoją wiedzę 57235 osób  

(w tym 735 cudzoziemców), z czego 33345 osób (58,3%) na studiach prowadzonych przez szkoły wyższe. 

Najwięcej słuchaczy (40,4%) studiowało w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, natomiast na 

studiach prowadzonych przez instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN – 1,2%. 

W porównaniu z rokiem akademickim 2014/15 nastąpił spadek liczby słuchaczy studiów podyplomo-

wych o 2481 osób, tj. o 4,2%.  

Tabl. 7. Słuchacze studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/16 oraz wydane świadectwa  
w roku akademickim 2014/15 

Wyszczególnienie 
Słuchacze (stan w dniu 31 XII) Wydane świadectwa  

ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 

     
O g ó ł e m .......................................................  57235 37784 48714 31542 

Uniwersytety .....................................................  4172 3218 2825 2197 

Wyższe szkoły techniczne ................................  1920 731 1669 586 

Wyższe szkoły rolnicze ....................................  2042 1343 1625 1018 

Wyższe szkoły ekonomiczne ............................  8539 4883 6192 3770 

Wyższe szkoły pedagogiczne ..........................  1799 1684 1389 1284 

Uniwersytety medyczne....................................  258 211 253 215 

Akademie wychowania fizycznego ...................  198 133 124 87 

Wyższe szkoły artystyczne ...............................  139 95 41 27 

Wyższe szkoły teologiczne ...............................  285 210 80 55 

Szkoły wyższe resortów obrony narodowej 
oraz spraw wewnętrznych ..............................  1284 168 1258 225 

Pozostałe szkoły wyższe ..................................  12709 10717 9154 7600 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego  23111 13905 23744 14253 

Instytuty badawcze; jednostki naukowe PAN ...  705 448 323 206 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ..........  74 38 37 19 

 

Wśród uczestników studiów podyplomowych największą popularnością cieszyły się kierunki: medycz-

ne (23785 osób, tj. 41,6% ogółu słuchaczy), biznesu i administracji oraz pedagogiczne (odpowiednio 9295 

osób i 9273 osoby, tj. po 16,2%). 

Dokształcające się na studiach podyplomowych kobiety stanowiły 66,0% wszystkich słuchaczy. Naj-

wyższy odsetek kobiet wśród ogólnej liczby słuchaczy wystąpił m.in. w podgrupie kierunków: językowej  

i opieki medycznej (po 91,7%), biologicznej (89,9%), dziennikarstwa i informacji (88,3%), pedagogicznej 

(87,7%) i społecznej (82,3%). Najniższy udział kobiet uzupełniających wiedzę na studiach podyplomowych 

odnotowano m.in. w podgrupach kierunków inżynieryjno-technicznych (13,3%), ochrony i bezpieczeństwa 

(21,9%) oraz usług transportowych (28,3%). 

 

                                                           
6 Bez 2 jednostek zamiejscowych warszawskich uczelni za granicą. 
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Struktura słuchaczy studiów podyplomowych według płci oraz wybranych podgrup kierunków studiów a 
w roku akademickim 2015/16 

Stan w dniu 31 XII 

 

a Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013). b Łącznie z teologią.  

 

W roku akademickim 2015/16 na studiach doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe, instytuty 

badawcze, jednostki naukowe PAN oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego studiowały łącz-

nie 10884 osoby (w tym 597 cudzoziemców), co oznacza spadek o 2,8% w stosunku do roku poprzedniego. 

Kobiety stanowiły 51,3% ogółu uczestników studiów doktoranckich. 

Wśród ogółu uczestników 78,3% stanowili uczestnicy studiów doktoranckich stacjonarnych, natomiast 

21,7% osób zdobywało wiedzę na studiach niestacjonarnych. 

Największym zainteresowaniem spośród kierunków studiów doktoranckich cieszyły się nauki humani-

styczne (2056 uczestników, tj. 18,9%), społeczne (1928 osób, tj. 17,7%), techniczne (1488 osób, tj. 13,7%) 

oraz ekonomiczne (1025 uczestników, tj. 9,4%), a najmniejszym – sztuki muzyczne (22 uczestników, tj. 0,2%), 

plastyczne (58 uczestników, tj. 0,5%), nauki farmaceutyczne oraz weterynaryjne (po 62 osoby, tj. po 0,6%), 

nauki o kulturze fizycznej (72 uczestników, tj. 0,7%), nauki leśne oraz o zdrowiu (po 85 uczestników,  

tj. po 0,8%). W roku akademickim 2015/16 otwarto 1165 przewodów doktorskich, w tym 605 przez kobiety. 
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Struktura uczestników studiów doktoranckich według typu szkoły 
w roku akademickim 2015/16 

Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

Według stanu na koniec grudnia 2015 r. w szkołach wyższych pracowało 17428 nauczycieli akade-

mickich (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych). W porównaniu 

z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby nauczycieli akademickich o 0,3%. Nauczyciele pracujący w szko-

łach publicznych stanowili 81,6%, a w szkołach niepublicznych – 18,4%. 

Wśród nauczycieli akademickich najwięcej osób zatrudnionych było na stanowiskach adiunkta – 7518 

osób (43,1%) oraz profesora – 4679 osób (26,8%).  

Tabl. 8. Nauczyciele akademiccy w roku akademickim 2015/16 

Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 
W szkołach wyższych 

ogółem publicznych niepublicznych 

O g ó ł e m .................................................  17428 14226 3202 

Profesorowie...............................................  4679 3436 1243 

Docenci.......................................................  209 156 53 

Adiunkci ......................................................  7518 6286 1232 

Asystenci ....................................................  1650 1487 164 

Starsi wykładowcy ......................................  2095 1846 249 

Wykładowcy................................................  935 734 201 

Lektorzy ......................................................  211 169 42 

Instruktorzy .................................................  83 78 5 

Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomo-
wani pracownicy dokumentacji i informa-
cji naukowej .............................................  49 35 14 



 11 

Kobiety stanowiły 41,4% ogółu nauczycieli akademickich w szkołach wyższych. Na stanowisku profe-

sora na mazowieckich uczelniach pracowało 1205 kobiet, które stanowiły 25,8% ogółu zatrudnionych profe-

sorów. Zdecydowanie większy odsetek kobiet był m.in. w grupie wykładowców (59,2%), starszych wykła-

dowców (50,5%) oraz asystentów (47,0%). 

W roku akademickim 2015/16 na 1 nauczyciela akademickiego przypadało średnio 16 studentów:  

na uczelniach publicznych – 13 osób, na niepublicznych – 29. Najmniejsza liczba studentów na 1 nauczycie-

la akademickiego występowała w wyższych szkołach artystycznych – 4 oraz na uniwersytecie medycznym – 

6. Najwięcej studentów pod swoją pieczą mieli nauczyciele w pozostałych szkołach wyższych – 27 oraz 

wyższych szkołach ekonomicznych – 25. 

 

Liczba studentów przypadająca na 1 nauczyciela akademickiego według typu szkoły  
w roku akademickim 2015/16 

 

 

Szkoły wyższe z terenu województwa mazowieckiego w roku akademickim 2015/16 dysponowały 101 

domami studenckimi z łączną liczbą 20710 miejsc. W porównaniu ze stanem z poprzedniego roku liczba 

domów studenckich zmniejszyła się o 2, a liczba miejsc – o 1137 (tj. o 5,2%). Ponad 93% wszystkich miejsc 

w domach studenckich było własnością szkół publicznych. Największą liczbą miejsc dysponowały wyższe 

szkoły techniczne (32,1%). 

Z domów studenckich korzystało 16716 studentów (w tym 3799 cudzoziemców), tj. 6,0% ogółu stu-

dentów szkół wyższych (o 0,1 p. proc. więcej niż w roku akademickim 2014/15). Studenci studiów stacjonar-

nych stanowili 88,3% mieszkańców domów studenckich. Poza tym w domach studenckich było zakwatero-

wanych 531 doktorantów (w tym 69 obcokrajowców).  

Do dyspozycji studentów (według stanu na koniec listopada 2015 r.) było 18 stołówek, w których znaj-

dowało się 1700 miejsc. Najwięcej tego typu placówek posiadały wyższe szkoły teologiczne – 12 (810 miejsc).  

 
 

  
Opracowanie: Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, tel. 48 362 21 01 w . 354 

                     e-mail: g.stepien@stat.gov.pl  
 

 
 


