
opracowanieopracowanie

opłata za pierwszy semestr*

studia stacjonarne 
(dzienne) i stopnia 
w prywatnej szkole 
wyższej

studia stacjonarne 
(zaoczne) lub 
wieczorowe 
w szkole wyższej

opłata za pierwszy semestr*

256146
STUDENTów

17 listopada 
Międzynarodowy dzień studenta 

Województwo mazowieckie

3129 zł 2507 zł

11
STOŁówEK 
STUDENCKICH

1109 
Miejsc w stołówkach studenckich

Dane o uczelniach prezentowane są według siedziby jednostki macierzystej według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. na podsta-
wie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on administrowanego przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki. Źródłem informacji o cenach detalicznych towarów i usług są notowania cen według ustalonych centralnie listy 
reprezentantów. Notowania cen prowadzone są w wybranych 24 rejonach. Zebrane informacje stanowią zbiór do obliczenia 
średnich miesięcznych  cen wszystkich reprezentantów. Zaleca się notowanie cen w tych samych punktach sprzedaży przez okres 
co najmniej jednego roku.

* W październiku 2020 r.

 8625 
studenci 
zakwaterowani 
w domach 
studenckich

90 DOMów 
STUDENCKICH 

STUDIUjąCy CUDzOzIEMCy według krajów NIEPEŁNOSPRAwNI

24515

Ukraina

Białoruś
Turcja

Indie

ogółem 3379
ogółem

58%
42%

kobiety
mężczyźni

Pozostałe 
kraje

37%39%

5% 5%
15%



opracowanieopracowanie

opłata za pierwszy semestr*

studia stacjonarne 
(dzienne) i stopnia 
w prywatnej szkole 
wyższej

studia stacjonarne 
(zaoczne) lub 
wieczorowe 
w szkole wyższej

opłata za pierwszy semestr*

233750
STUDENTów

17 listopada 
Międzynarodowy dzień studenta 

m.st. Warszawa 

3585 zł 3330 zł

10
STOŁówEK 
STUDENCKICH

1049 
Miejsc w stołówkach studenckich

Dane o uczelniach prezentowane są według siedziby jednostki macierzystej według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. na podsta-
wie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on administrowanego przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki. Źródłem informacji o cenach detalicznych towarów i usług są notowania cen według ustalonych centralnie listy 
reprezentantów. Notowania cen prowadzone są w wybranych 6 rejonach. Zebrane informacje stanowią zbiór do obliczenia 
średnich miesięcznych  cen wszystkich reprezentantów. Zaleca się notowanie cen w tych samych punktach sprzedaży przez okres 
co najmniej jednego roku.

* W październiku 2020 r.

 8308 
studenci 
zakwaterowani 
w domach 
studenckich

75 DOMów 
STUDENCKICH 

STUDIUjąCy CUDzOzIEMCy według krajów NIEPEŁNOSPRAwNI

24086

Ukraina

Białoruś
Turcja

Indie

ogółem 2893
ogółem

57%
43%

kobiety
mężczyźni

Pozostałe 
kraje

37%39%

5% 5%
15%

36%40%

5% 5%
15%


