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URZĄD  STATYSTYCZNY  W  WARSZAWIE 
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa 

 
Informacja sygnalna Data opracowania 16.07.2007 r. 

Kontakt: e-mail:sekretariatUSWAW@stat.gov.pl 
tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 
fax 022 846 76 67 

Internet: www.stat.gov.pl/warsz 

SZKOŁY  WYŻSZE  
W  WOJEWÓDZTWIE  MAZOWIECKIM  W  2006  R. 

Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie źródła. 

 
 Źródłem prezentowanych danych są roczne sprawozdania S-10 (sprawozdanie o studiach stacjonarnych i niesta-
cjonarnych). 
 
 Dane nie obejmują szkół resortu obrony narodowej oraz szkół resortu spraw wewnętrznych i administracji. 

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 wyższe szkoły zawodowe rozumie się uczelnie zawodowe, które były tworzone do 2005 r. na mocy usta-
wy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późniejszymi zmianami). 
Uczelnie te obecnie działają 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 prowadze-
nia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego. 
 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym przekształciła studia prowadzone w systemie 
dziennym w studia stacjonarne, a studia wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne w studia niestacjonarne. Przez studen-
tów szkół wyższych rozumie się osoby zarejestrowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, łącznie ze studen-
tami 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 wykazani są według stanu z poprzedniego roku akademickiego. 

 
W danych (wyrażonych w liczbach bezwzględnych i względnych) mogą wystąpić drobne rozbieżności w sumowa-

niu na ogółem wynikające z automatycznych zaokrągleń. Liczby te są poprawne merytorycznie. 
 

*** 
 

 

 Począwszy od lat dziewięćdziesiątych, szkolnictwo wyższe podlega istotnym przemianom, których 

podstawy prawne stworzyła ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 

385, z późniejszymi zmianami) regulująca funkcjonowanie szkół wyższych. Powstały i rozwinęły się szkoły 

wyższe niepaństwowe (od roku akademickiego 2005/06 określane jako niepubliczne). Zróżnicowany został 

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

jących struktur studiów, w niektórych uczelniach prowadzone są już regularne studia w języku obcym jako 

wykładowym. Studenci mają również możliwość wyboru indywidualnego toku studiów. 

 W województwie mazowieckim w roku akademickim 2006/07 w szkołach wyższych wszystkich typów 

szkół (łącznie ze studentami filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych 

ośrodków dydaktycznych oraz punktów konsultacyjnych położonych w innych województwach) kształciło się 

368720 studentów (w tym 3221 cudzoziemców), tj. o 0,7% mniej niż w roku poprzednim. Największym 

ośrodkiem akademickim w województwie jest Warszawa, z największą uczelnią � Uniwersytetem Warszaw-

skim, w którym studiowało 56633 osoby.  
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 W ogólnej liczbie uczących się na uczelniach wyższych 41,4% (tak samo jak w roku 2005/06) stanowili 

studenci studiów stacjonarnych. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zmniejszyła się o 970 osób. 

Na studiach niestacjonarnych kształciło się 215900 studentów, tj. o 1739 osób (0,8%) mniej niż rok wcze-

śniej. 

 

Tabl. 1. Studenci szkół wyższych 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych Wyszczególnienie Ogółem W tym  
kobiety 

razem w tym kobiety razem w tym kobiety 

O g ó ł e m ............... 2005/06 371429 211308 153790 84168 217639 127140

 2006/07 368720 209605 152820 84082 215900 125523

Szkoły publiczne....... 2005/06 197700 111112 116469 64138 81231 46974

 2006/07 195096 110373 116971 64681 78125 45692

Szkoły niepubliczne.. 2005/06 173729 100196 37321 20030 136408 80166

 2006/07 173624 99232 35849 19401 137775 79831
 

 

 W roku akademickim 2006/07 spośród 101 szkół wyższych województwa mazowieckiego, 85 było 

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

195096 osób, tj. 52,9% (w porównaniu z poprzednim rokiem spadek o 0,3 pkt %). Ponad połowa słuchaczy 

uczelni publicznych (60,0%) uczyła się na studiach stacjonarnych (wzrost o 1,1 pkt %), studenci uczelni nie-

publicznych preferowali natomiast naukę w systemie niestacjonarnym � z tej formy kształcenia korzystało 

ponad trzy czwarte studiujących, tj. 79,4% (wzrost o 0,9 pkt %). 

 

 

Tabl. 2. Studenci szkół wyższych według rodzajów studiów w roku akademickim 2006/07 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych Wyszczególnienie Ogółem W tym  
kobiety 

razem w tym kobiety razem w tym kobiety 

O g ó ł e m ............................................. 368720 209605 152820 84082 215900 125523

Studia zawodowe (pierwszego stopnia) 187758 97342 59990 30607 127768 66735

z tytułem inżyniera ............................... 57811 17163 25213 8516 32598 8647

z tytułem licencjata .............................. 129947 80179 34777 22091 95170 58088

Studia magisterskie jednolite.................. 112689 69007 77829 45225 34860 23782

Studia magisterskie uzupełniające 
(drugiego stopnia) ................................ 51356 34019 8874 5176 42482 28843

Po ostatnim roku bez egzaminu............. 16917 9237 6127 3074 10790 6163
 

 

 Największym zainteresowaniem cieszyły się studia zawodowe (inżynierskie i licencjackie), które wy-

brało 187758 osób, tj. 50,9% ogółu studiujących. Na studiach magisterskich jednolitych kształciło się 112689 

osób, tj. 30,6% ogółu.  
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Struktura studentów szkół wyższych według rodzajów studiów w roku akademickim 2006/07 
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 Większość studentów uczelni niepublicznych kształciła się na studiach zawodowych na poziomie li-

cencjackim (55,5%), natomiast studenci uczelni publicznych najczęściej wybierali studia magisterskie jednoli-

te (43,1%). 

 
Tabl. 3. Szkoły wyższe według typów szkół w roku akademickim 2006/07 

Studenci 

z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 
Wyszczególnienie Szkoły 

ogółem w tym  
kobiety 

razem w tym kobiety razem w tym kobiety

O g ó ł e m ......................................  101 368720 209605 152820 84082 215900 125523

Uniwersytety....................................  2 74196 49090 40420 25230 33776 23860

Wyższe szkoły techniczne...............  5 50594 15262 30657 9235 19937 6027

Wyższe szkoły rolnicze ...................  1 23241 13229 13997 8711 9244 4518

Wyższe szkoły ekonomiczne...........  26 91682 50075 21557 10213 70125 39862

Wyższe szkoły pedagogiczne .........  4 31143 22738 11421 8446 19722 14292

Akademie medyczne.......................  1 9917 8043 7098 5493 2819 2550

Akademie wychowania fizycznego..  1 6478 2549 3995 1654 2483 895

Wyższe szkoły artystyczne..............  4 2651 1691 2131 1320 520 371

Wyższe szkoły teologiczne..............  9 4252 2269 1329 398 2923 1871

Wyższe szkoły zawodowe...............  37 38465 19929 9517 5583 28948 14346

Pozostałe szkoły a ...........................  11 36101 24730 10698 7799 25403 16931
 

a Niepubliczne o profilu uniwersyteckim. 

 

 W roku akademickim 2006/07 najwięcej osób studiowało w wyższych szkołach ekonomicznych 

(24,9%) oraz na uniwersytetach (20,1%). Wśród studentów przeważały kobiety (56,8%), a ich udział w ogól-

nej liczbie uczących się w poszczególnych typach szkół wynosił od 81,1% na akademii medycznej do 30,2% 

w wyższych szkołach technicznych. Studiujący w systemie stacjonarnym stanowili większość: w wyższych 

szkołach artystycznych (80,4%), akademii medycznej (71,6%), akademii wychowania fizycznego (61,7%), 

wyższych szkołach technicznych (60,6%), wyższych szkołach rolniczych (60,2%) i na uniwersytetach 

(54,5%). Największy udział osób kształcących się w systemie niestacjonarnym odnotowano w wyższych 

szkołach ekonomicznych (76,5%). 
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 W roku akademickim 2006/07 największy odsetek osób zanotowano wśród studiujących na kierun-

kach: ekonomicznych i administracyjnych (23,5%), społecznych (18,9%) oraz pedagogicznych (13,2%). 

 W porównaniu z rokiem akademickim 2005/06 zwiększył się odsetek studentów m.in. kierunków hu-

manistycznych (o 0,8 pkt %) oraz prawnych i medycznych (po 0,5 pkt %), natomiast zmniejszył się udział 

studiujących m.in. na kierunkach ekonomicznych i administracyjnych (o 0,9 pkt %) oraz pedagogicznych 

(o 0,6 pkt %).  

 

Tabl. 4. Studenci szkół wyższych według grup kierunków studiów a w roku akademickim 2006/07 

2005/06 2006/07 

na studiach na studiach 
ogółem 

stacjonarnych niestacjonar-
nych 

ogółem 
stacjonarnych niestacjonar-

nych 
Grupy kierunków studiów 

w odsetkach 

O g ó ł e m ............................................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pedagogiczne......................................... 13,8 10,7 16,0 13,2 9,9 15,5

Artystyczne............................................. 1,0 1,7 0,5 1,1 1,8 0,6

Humanistyczne b ..................................... 7,4 10,5 5,2 8,2 10,7 6,4

Społeczne............................................... 19,4 16,8 21,3 18,9 17,9 19,6

Dziennikarstwa i informacji..................... 1,1 1,0 1,2 1,1 1,0 1,2

Ekonomiczne i administracyjne .............. 24,4 15,8 30,5 23,5 14,3 30,0

Prawne ................................................... 3,2 4,2 2,6 3,7 4,2 3,3

Biologiczne c ........................................... 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0,1

Fizyczne d ............................................... 1,1 2,5 0,1 0,9 2,1 0,1

Matematyczne i statystyczne ................. 0,7 1,4 0,2 0,9 1,9 0,1

Informatyczne......................................... 4,4 5,5 3,6 4,8 5,7 4,2

Inżynieryjno-techniczne.......................... 5,7 10,2 2,4 5,7 9,9 2,8

Produkcji i przetwórstwa......................... 1,3 1,8 1,0 1,4 1,9 1,1

Architektury i budownictwa..................... 2,3 2,7 2,0 2,5 3,0 2,2

Rolnicze, leśne i rybactwa...................... 2,0 2,6 1,6 2,0 2,6 1,6

Weterynaryjne ........................................ 0,3 0,5 0,1 0,3 0,6 0,1

Medyczne ............................................... 2,9 4,8 1,6 3,4 5,3 2,1

Opieki społecznej ................................... � � � 0,0 0,0 �

Usług dla ludności .................................. 4,4 2,6 5,6 4,4 2,9 5,5

Usług transportowych............................. 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1

Ochrony środowiska............................... 2,4 2,7 2,2 2,5 2,7 2,4

Ochrony i bezpieczeństwa ..................... 0,7 0,2 1,0 � � �
 

a Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED 97). b Łącznie z teologią. c, d Między innymi: c � biolo-

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

 

 W roku akademickim 2005/06 dyplomy ukończenia uczelni wyższych uzyskało 73037 studentów  

(o 2,8% mniej niż w roku 2004/05), w tym 48,7% dyplomy uczelni publicznych (wzrost o 3,6 pkt %). Absol-

wenci studiów stacjonarnych stanowili 35,1% ogółu absolwentów (wzrost w stosunku do poprzedniego roku 

o 3,7 pkt %), a studiów niestacjonarnych � 64,9% (spadek o 3,7 pkt %).  
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Tabl. 5. Absolwenci szkół wyższych  

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych Wyszczególnienie Ogółem W tym  
kobiety 

razem w tym kobiety razem w tym kobiety 

O g ó ł e m ............... 2004/05 75116 49147 23581 13866 51535 35281

 2005/06 73037 47727 25649 15431 47388 32296

Szkoły publiczne....... 2004/05 33887 21202 17340 9973 16547 11229

 2005/06 35592 22795 19463 11681 16129 11114

Szkoły niepubliczne.. 2004/05 41229 27945 6241 3893 34988 24052

 2005/06 37445 24932 6186 3750 31259 21182
 

 
Struktura absolwentów szkół wyższych według rodzajów studiów w roku akademickim 2005/06 

 
Studia zawodowe 

(pierwszego stopnia) 
z tytułem inżyniera 

8,3%

Studia zawodowe 
(pierwszego stopnia) 
z tytułem licencjata 

40,3%

Studia 
magisterskie jednolite 

24,7%

Studia magisterskie 
uzupełniające 

(drugiego stopnia)
26,7%

 
 

 

 

 Studia magisterskie jednolite ukończyło 18013 osób, tj. 24,7% ogółu absolwentów, a studia zawodowe 

35508 osób (48,6%). Wśród absolwentów studiów zawodowych tytuł inżyniera uzyskało 6039 osób, a licen-

cjata � 29469.  

 W roku akademickim 2005/06 absolwenci kierunków ekonomicznych i administracyjnych stanowili 

25,7% wszystkich absolwentów, kierunków społecznych � 20,1%, a pedagogicznych � 17,8%. W porówna-

niu z rokiem poprzednim zmniejszył się odsetek absolwentów m.in. kierunków społecznych oraz ekonomicz-

nych i administracyjnych (odpowiednio o 2,6 i 2,4 pkt %). Zwiększył się natomiast udział absolwentów m.in. 

kierunków humanistycznych (o 2,0 pkt %), informatycznych (o 1,4 pkt %) oraz medycznych (o 1,0 pkt %). 
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Tabl. 6. Absolwenci szkół wyższych według grup kierunków studiów a  

2004/05 2005/06 

studiów studiów 
ogółem 

stacjonarnych niestacjonar-
nych 

ogółem 
stacjonarnych niestacjonar-

nych 
Grupy kierunków studiów 

w odsetkach 

O g ó ł e m ............................................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pedagogiczne......................................... 17,8 11,5 20,7 17,8 11,9 20,9

Artystyczne............................................. 0,6 1,7 0,2 0,7 1,6 0,2

Humanistyczne b ..................................... 5,3 8,9 3,7 7,3 9,4 6,1

Społeczne............................................... 22,7 17,3 25,2 20,1 16,9 21,8

Dziennikarstwa i informacji..................... 1,1 1,1 1,1 1,2 0,9 1,4

Ekonomiczne i administracyjne .............. 28,1 18,9 32,3 25,7 16,6 30,6

Prawne ................................................... 2,7 5,0 1,6 2,8 4,1 2,0

Biologiczne c ........................................... 0,3 0,7 0,1 0,6 1,4 0,1

Fizyczne d ............................................... 0,7 1,9 0,1 0,8 1,8 0,2

Matematyczne i statystyczne ................. 0,4 0,9 0,2 0,8 2,0 0,1

Informatyczne......................................... 2,1 4,0 1,3 3,5 5,7 2,4

Inżynieryjno-techniczne.......................... 4,2 10,4 1,4 4,2 9,2 1,6

Produkcji i przetwórstwa......................... 0,8 1,2 0,6 0,9 0,9 0,9

Architektury i budownictwa..................... 1,2 2,3 0,6 1,4 2,2 1,0

Rolnicze, leśne i rybactwa...................... 1,2 1,9 0,9 1,3 1,7 1,1

Weterynaryjne ........................................ 0,2 0,6 � 0,2 0,6 �

Medyczne ............................................... 2,0 4,0 1,1 3,0 5,7 1,5

Usług dla ludności .................................. 4,7 3,7 5,2 4,6 3,6 5,1

Usług transportowych............................. 0,7 0,9 0,6 0,8 1,1 0,7

Ochrony środowiska............................... 2,6 2,7 2,5 2,5 2,7 2,3

Ochrony i bezpieczeństwa ..................... 0,6 0,5 0,7 � � �
 

a Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED 97). b Łącznie z teologią. c, d Między innymi: c � biolo-

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

 

 W strukturze szkół wyższych na terenie województwa mazowieckiego funkcjonowały również filie, 

punkty konsultacyjne i zamiejscowe ośrodki dydaktyczne szkół wyższych z innych województw. W roku aka-

demickim 2006/07 było 6 takich placówek, w których kształciło się 2050 studentów. 

 W roku akademickim 2006/07 w 75 uczelniach w Warszawie (łącznie z wydziałem zamiejscowym 

uczelni z województwa łódzkiego) uczyło się 282515 studentów, tj. o 1,7% więcej niż w roku poprzednim. 

Poza Warszawą dużymi ośrodki akademickimi w województwie były: Radom, Siedlce i Płock.  

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wydział Analiz, Rozpowszechniania i Promocji, tel. 048 362 21 01 w. 304 
                     e-mail: g.stepien@stat.gov.pl 

 

 
 


