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SZKO Y  WY SZE
W  WOJEWÓDZTWIE  MAZOWIECKIM  W  2008  R.

Przy publikowaniu danych Urz du Statystycznego prosimy o podanie ród a.

ród em prezentowanych danych s  roczne sprawozdania S-10 (sprawozdanie o studiach wy szych).

Dane nie obejmuj  szkó  resortu obrony narodowej oraz szkó  resortu spraw wewn trznych i administracji.
Przez szko y wy sze rozumie si  szko y dzia aj ce w oparciu o ustaw Prawo o szkolnictwie wy szym z dnia

27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó niejszymi zmianami).
Przez studia wy sze rozumie si  studia prowadzone przez uczelni  posiadaj  uprawnienia do ich prowadze-

nia, ko cz ce si  uzyskaniem odpowiedniego tytu u zawodowego.
Przez studentów szkó  wy szych rozumie si  osoby zarejestrowane na studiach wy szych, cznie ze studen-

tami po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego oraz studentami korzystaj cymi z urlopów dzieka skich.
Absolwenci szkó  wy szych to osoby, które uzyska y dyplomy stwierdzaj ce uko czenie studiów wy szych.

Absolwenci wykazani s  wed ug stanu z poprzedniego roku akademickiego.

W danych (wyra onych w liczbach bezwzgl dnych i wzgl dnych) mog  wyst pi  drobne rozbie no ci w sumowa-
niu na ogó em wynikaj ce z automatycznych zaokr gle . Liczby te s  poprawne merytorycznie.

*       *

*

Pocz wszy od lat dziewi dziesi tych, szkolnictwo wy sze podlega istotnym przemianom, których

podstawy prawne stworzy a ustawa z dnia 12 wrze nia 1990 r. o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 65, poz.

385, z pó niejszymi zmianami) reguluj ca funkcjonowanie szkó  wy szych. Powsta y i rozwin y si  szko y

wy sze niepa stwowe (od roku akademickiego 2005/06 okre lane jako niepubliczne). Zró nicowany zosta

magisterski system studiów poprzez wprowadzanie dwustopniowego systemu kszta cenia. W ramach istnie-

cych struktur studiów, w niektórych uczelniach prowadzone s  ju  regularne studia w j zyku obcym jako

wyk adowym. Studenci maj  równie  mo liwo  wyboru indywidualnego toku studiów.

W roku 2005 wesz a w ycie nowa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó niejszymi zmianami). Sprzyja ona dostosowaniu naszego systemu eduka-

cyjnego do standardów wiatowych, a w szczególno ci europejskich, a tak e stanowi krok w kierunku upo-

rz dkowania szkolnictwa wy szego w Polsce poprzez po czenie zagadnie  zawartych w ustawie z dnia

12 wrze nia 1990 r. o szkolnictwie wy szym oraz ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy szych szko ach

zawodowych.

http://www.stat.gov.pl/warsz
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Na pocz tku roku akademickiego 2008/09 w szko ach wy szych maj cych siedzib  na terenie woje-

wództwa mazowieckiego ( cznie ze studentami filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyj-

nych oraz zamiejscowych o rodków dydaktycznych po onych w innych województwach) kszta ci o si

358112 studentów (w tym 3941 cudzoziemców), tj. o 1,8% mniej ni  w roku poprzednim. Najwi kszym

rodkiem akademickim w województwie jest Warszawa, z najwi ksz  uczelni  – Uniwersytetem Warszaw-

skim, w którym studiowa y 55973 osoby (w tym 37125 kobiet).

Z ogólnej liczby ucz cych si  na uczelniach wy szych 146890 osób (41,0%) kszta ci o si  na studiach

stacjonarnych. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zmniejszy a si  o 4248 osób, tj. o 2,8%. Na

studiach niestacjonarnych uczy o si  211222 studentów, tj. o 2257 osób (o 1,1%) mniej ni  rok wcze niej.

Tabl. 1. Studenci szkó  wy szych
Stan w dniu 30 XI

Z liczby ogó em na studiach

stacjonarnych niestacjonarnychWyszczególnienie Ogó em W tym
kobiety

razem w tym kobiety razem w tym kobiety

O g ó  e m................................2007/08 364617 205851 151138 83475 213479 122376

2008/09 358112 205028 146890 81684 211222 123344

Szko y publiczne ........................2007/08 189396 106519 117127 65086 72269 41433

2008/09 188199 106339 116883 65050 71316 41289

Szko y niepubliczne ...................2007/08 175221 99332 34011 18389 141210 80943

2008/09 169913 98689 30007 16634 139906 82055

W roku akademickim 2008/09 spo ród 105 szkó  wy szych województwa mazowieckiego, 89 by o

uczelniami niepublicznymi. W ród ogó u studiuj cych przewa ali jednak studenci uczelni publicznych –

188199 osób, tj. 52,6% (w porównaniu z poprzednim rokiem wzrost o 0,7 pkt proc.). Ponad po owa s ucha-

czy uczelni publicznych (62,1%) uczy a si  na studiach stacjonarnych (o 0,3 pkt proc. wi cej ni  w roku po-

przednim), studenci uczelni niepublicznych preferowali natomiast nauk  w systemie niestacjonarnym – z tej

formy kszta cenia korzysta o 82,3% studiuj cych (wzrost o 1,7 pkt proc.).

Tabl. 2. Studenci szkó  wy szych wed ug rodzajów studiów w roku akademickim 2008/09
Stan w dniu 30 XI

Z liczby ogó em na studiach

stacjonarnych niestacjonarnychWyszczególnienie Ogó em W tym
kobiety

razem w tym kobiety razem w tym kobiety

O g ó  e m.............................................. 358112 205028 146890 81684 211222 123344

Studia zawodowe (pierwszego stopnia) 207176 109394 78163 41279 129013 68115

z tytu em in yniera ............................... 54260 15708 26316 8810 27944 6898

z tytu em licencjata............................... 152916 93686 51847 32469 101069 61217

Studia magisterskie jednolite.................. 75818 47803 49910 29706 25908 18097

Studia magisterskie uzupe niaj ce
(drugiego stopnia) ................................ 57165 37972 12388 7546 44777 30426

Po ostatnim roku bez egzaminu............. 17953 9859 6429 3153 11524 6706

Najwi kszym zainteresowaniem cieszy y si  studia zawodowe (in ynierskie i licencjackie), które wy-

bra o 207176 osób, tj. 57,9% ogó u studiuj cych. Na studiach magisterskich jednolitych kszta ci o si  75818

osób, tj. 21,2% ogó u. W porównaniu z rokiem akademickim 2007/08 w ogólnej liczbie studiuj cych zwi kszy

si  udzia  osób na studiach zawodowych oraz magisterskich uzupe niaj cych (odpowiednio o 3,1 pkt proc.

i o 1,0 pkt proc.), natomiast zmniejszy  si  udzia  osób na studiach magisterskich jednolitych (o 4,2 pkt proc.).
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Struktura studentów szkó  wy szych wed ug rodzajów studiów w roku akademickim 2008/09
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Wi kszo  studentów uczelni niepublicznych kszta ci a si  na studiach zawodowych na poziomie li-

cencjackim (55,3%), studenci uczelni publicznych równie  najcz ciej wybierali taki rodzaj studiów (31,3%).

W porównaniu z rokiem poprzednim na uczelniach publicznych znacz co zmniejszy  si  udzia  osób studiu-

cych na studiach magisterskich jednolitych (z 35,0% do 27,7%), a zwi kszy  si  – na studiach zawodowych

na poziomie licencjackim (z 26,3% do 31,3%).

Tabl. 3. Szko y wy sze wed ug typów szkó  w roku akademickim 2008/09
Stan w dniu 30 XI

Studenci

z liczby ogó em na studiach

stacjonarnych niestacjonarnych
Wyszczególnienie Szko y

ogó em w tym
kobiety

razem w tym kobiety razem w tym kobiety

O g ó  e m........................................ 105 358112 205028 146890 81684 211222 123344

Uniwersytety ..................................... 2 71533 47301 40332 25357 31201 21944

Wy sze szko y techniczne................ 5 49934 14429 30839 9477 19095 4952

Wy sze szko y rolnicze..................... 1 24348 13928 14258 8796 10090 5132

Wy sze szko y ekonomiczne............ 23 78853 44808 17384 8473 61469 36335

Wy sze szko y pedagogiczne .......... 4 26492 19876 9799 7431 16693 12445

Akademie medyczne ........................ 1 10153 7973 7791 5896 2362 2077

Akademie wychowania fizycznego .. 1 5843 2409 4446 1945 1397 464

Wy sze szko y artystyczne............... 4 2664 1764 2113 1378 551 386

Wy sze szko y teologiczne............... 10 3548 1916 1046 284 2502 1632

Pozosta e szko y wy sze.................. 54 84744 50624 18882 12647 65862 37977

.

W roku akademickim 2008/09 najwi cej osób studiowa o w pozosta ych szko ach wy szych (23,7%),

wy szych szko ach ekonomicznych (22,0%) oraz na uniwersytetach (20,0%). W ród studentów przewa y

kobiety (57,3%), a ich udzia  w ogólnej liczbie ucz cych si  w poszczególnych typach szkó  wynosi  od

78,5% na akademiach medycznych do 28,9% w wy szych szko ach technicznych. Studiuj cy w systemie

stacjonarnym stanowili wi kszo : w wy szych szko ach artystycznych (79,3%), akademiach medycznych

(76,7%), akademiach wychowania fizycznego (76,1%), wy szych szko ach technicznych (61,8%), wy szych

szko ach rolniczych (58,6%) i na uniwersytetach (56,4%). Najwi kszy udzia  osób kszta cych si  w syste-

mie niestacjonarnym odnotowano w wy szych szko ach ekonomicznych (78,0%) oraz pozosta ych szko ach

wy szych (77,7%).
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Tabl. 4. Studenci szkó  wy szych wed ug podgrup kierunków studiów a w roku akademickim 2008/09
Stan w dniu 30 XI

Z liczby ogó em na studiach

stacjonarnych niestacjonarnychWyszczególnienie Ogó em W tym
kobiety

razem w tym kobiety razem w tym kobiety

O g ó  e m.............................................. 358112 205028 146890 81684 211222 123344
Pedagogiczne ......................................... 44485 32599 13413 9725 31072 22874
Artystyczne.............................................. 4513 3157 3032 2061 1481 1096
Humanistyczne b...................................... 25645 17651 13967 9294 11678 8357
Spo eczne ............................................... 66163 43615 26177 17503 39986 26112
Dziennikarstwa i informacji..................... 4304 3017 1678 1097 2626 1920
Ekonomiczne i administracyjne.............. 87453 51123 21167 11032 66286 40091
Prawne .................................................... 12518 6991 6180 3167 6338 3824
Biologiczne c ............................................ 5954 3413 3096 2221 2858 1192
Fizyczne d ................................................ 2855 1658 2706 1575 149 83
Matematyczne i statystyczne ................. 3575 1763 3245 1593 330 170
Informatyczne ......................................... 15497 1485 6700 827 8797 658
In ynieryjno-techniczne.......................... 18748 3173 13505 2855 5243 318
Produkcji i przetwórstwa......................... 7745 4026 4060 2397 3685 1629
Architektury i budownictwa..................... 9810 3429 4736 1913 5074 1516
Rolnicze, le ne i rybactwa...................... 6744 3302 3472 2057 3272 1245
Weterynaryjne......................................... 1148 818 940 675 208 143
Medyczne................................................ 15303 11785 9630 7129 5673 4656
Opieki spo ecznej.................................... 747 641 435 358 312 283
Us ug dla ludno ci................................... 15361 8918 4430 2775 10931 6143
Us ug transportowych ............................. 3699 418 1661 248 2038 170
Ochrony rodowiska ............................... 4296 1561 2332 1054 1964 507
Ochrony i bezpiecze stwa ..................... 1549 485 328 128 1221 357

a Zgodnie z Mi dzynarodow  Standardow  Klasyfikacj  Edukacji (ISCED 97). b cznie z teologi . c, d Mi dzy innymi: c – biolo-

gia, botanika, biochemia, toksykologia, genetyka, zoologia, d – astronomia, fizyka, chemia, geologia.

W roku akademickim 2008/09 najwi kszy odsetek osób zanotowano w ród studiuj cych na kierun-

kach ekonomicznych i administracyjnych (24,4%), spo ecznych (18,5%) oraz pedagogicznych (12,4%).

Kobiety przewa y w ród ogólnej liczby studentów kierunków opieki spo ecznej (85,8%), medycznych

(77,0%) oraz pedagogicznych (73,3%). Najmniejszy odsetek kobiet kszta cych si  w szko ach wy szych

wyst pi  na kierunkach informatycznych (9,6%) i us ug transportowych (11,3%).

Struktura studentów szkó  wy szych wed ug grup kierunków studiów a w roku akademickim 2008/09
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a Zgodnie z Mi dzynarodow  Standardow  Klasyfikacj  Edukacji (ISCED 97). b cznie z teologi .
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W porównaniu z rokiem akademickim 2007/08 odnotowano znaczny wzrost zainteresowania takimi

kierunkami studiów jak: ochrona i bezpiecze stwo oraz opieka spo eczna. Liczba studentów na tych kierun-

kach wzros a odpowiednio: z 266 do 1549 osób, tj. o 482,3% oraz z 208 do 747 osób, tj. o 259,1%.

        W roku akademickim 2007/08 szko y wy sze opu ci o 75743 absolwentów (o 0,6% mniej ni  w roku

2006/07), w tym 38771 absolwentów – uczelnie niepubliczne. Absolwenci studiów stacjonarnych stanowili

37,9% ogó u absolwentów, a studiów niestacjonarnych – 62,1%.

Tabl. 5. Absolwenci szkó  wy szych

Z liczby ogó em na studiach

stacjonarnych niestacjonarnychWyszczególnienie Ogó em W tym
kobiety

razem w tym kobiety razem w tym kobiety

O g ó  e m................................2006/07 76198 49271 28956 17460 47242 31811

2007/08 75743 48989 28739 17603 47004 31386

Szko y publiczne ........................2006/07 37564 23557 22067 13260 15497 10297

2007/08 36972 23504 22298 13749 14674 9755

Szko y niepubliczne ...................2006/07 38634 25714 6889 4200 31745 21514

2007/08 38771 25485 6441 3854 32330 21631

Struktura absolwentów szkó  wy szych wed ug rodzajów studiów w roku akademickim 2007/08

Studia zawodowe
(pierwszego stopnia)
z tytu em in yniera

Studia zawodowe
(pierwszego stopnia)
z tytu em licencjata

Studia magisterskie
jednolite

Studia magisterskie
uzupe niaj ce

(drugiego stopnia)
(25,7%) (8,9%)

(41,8%)
(23,6%)

Studia magisterskie jednolite uko czy o 17899 osób, tj. 23,6% ogó u absolwentów, a studia zawodowe 38409

osób (50,7%). W ród absolwentów studiów zawodowych tytu  in yniera uzyska o 6758 osób, a licencjata – 31651.

W roku akademickim 2007/08 absolwenci kierunków ekonomicznych i administracyjnych stanowili

27,6% wszystkich absolwentów, kierunków spo ecznych – 18,6%, a pedagogicznych – 16,6%.

Kobiety dominowa y w ród ogólnej liczby absolwentów kierunków medycznych (84,4%), dziennikar-

stwa i informacji (79,4%), weterynaryjnych (76,5%), fizycznych (73,7%) oraz humanistycznych i pedagogicz-

nych (po 73,6%). Najmniejszy odsetek kobiet odnotowano na kierunkach us ug transportowych (11,2%) oraz

informatycznych (14,8%).
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Tabl. 6. Absolwenci szkó  wy szych wed ug podgrup kierunków studiów a w roku akademickim 2007/08

Z liczby ogó em na studiach

stacjonarnych niestacjonarnychWyszczególnienie Ogó em W tym
kobiety

razem w tym kobiety razem w tym kobiety

O g ó  e m.............................................. 75743 48989 28739 17603 47004 31386

Pedagogiczne ......................................... 12598 9278 3716 2680 8882 6598

Artystyczne.............................................. 627 420 420 256 207 164

Humanistyczne b...................................... 4652 3424 2167 1562 2485 1862

Spo eczne ............................................... 14051 9592 4851 3277 9200 6315

Dziennikarstwa i informacji..................... 844 670 270 172 574 498

Ekonomiczne i administracyjne.............. 20920 14078 4687 2889 16233 11189

Prawne .................................................... 1566 890 883 445 683 445

Biologiczne c ............................................ 1571 959 733 563 838 396

Fizyczne d ................................................ 636 469 584 425 52 44

Matematyczne i statystyczne ................. 738 423 642 359 96 64

Informatyczne ......................................... 2063 305 1213 217 850 88

In ynieryjno-techniczne.......................... 2938 654 2173 590 765 64

Produkcji i przetwórstwa......................... 1601 1006 1028 714 573 292

Architektury i budownictwa..................... 1077 505 694 336 383 169

Rolnicze, le ne i rybactwa...................... 1537 821 975 589 562 232

Weterynaryjne......................................... 132 101 132 101 0 0

Medyczne................................................ 2950 2489 1925 1537 1025 952

Us ug dla ludno ci................................... 3924 2570 1068 689 2856 1881

Us ug transportowych ............................. 634 71 257 38 377 33

Ochrony rodowiska ............................... 684 264 321 164 363 100

a Zgodnie z Mi dzynarodow  Standardow  Klasyfikacj  Edukacji (ISCED 97). b cznie z teologi . c, d Mi dzy innymi: c – biolo-

gia, botanika, biochemia, toksykologia, genetyka, zoologia, d – astronomia, fizyka, chemia, geologia.

Na terenie województwa mazowieckiego w roku akademickim 2008/09 w szko ach wy szych kszta ci o

si  344292 studentów, w tym 4142 studentów w filiach, zamiejscowych podstawowych jednostkach organi-

zacyjnych oraz zamiejscowych o rodkach dydaktycznych szkó  wy szych z innych województw.

W Warszawie w roku akademickim 2008/09 w 75 uczelniach i 3 jednostkach zamiejscowych uczy o si

285403 studentów, w tym w 12 uczelniach publicznych – 157673 studentów. Studenci w Warszawie stanowi-

li 82,9% ogó u studentów studiuj cych na terenie województwa. W roku akademickim 2008/09 na studiach

stacjonarnych kszta ci o si  w Warszawie 124927 studentów, tj. 43,8% ogó u studentów w tym mie cie.

Poza Warszaw  du ymi o rodkami akademickimi w województwie by y: Radom (16111 studentów),

Siedlce (13261) i P ock (10454). Kszta ci o si  w nich cznie 11,6% ogó u studentów, przy czym studenci

studiów stacjonarnych stanowili 40,5% ogó u studentów w tych o rodkach akademickich.

Opracowanie: Wydzia  Analiz, Rozpowszechniania i Promocji, tel. 022 464 20 96
e-mail: j.zawadzka@stat.gov.pl
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