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INFORMACJE SYGNALNE 
dd.mm.rrrr r. 

Szkolnictwo wyższe  w województwie dolnośląskim 
w roku akademickim 2018/2019 
 

W województwie dolnośląskim w roku akademickim 
2018/19 działały 33 szkoły wyższe (według jednostek ma-
cierzystych, łącznie z uczelniami resortowymi). Ogólna 
liczba studentów na dolnośląskich uczelniach wyższych we-
dług stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. była mniejsza niż przed 
rokiem o 3,0%. Jednocześnie odnotowano wzrost liczby stu-
diujących cudzoziemców − o 11,4%. 

 

Studenci 

W województwie dolnośląskim w roku akademickim 2018/19 w 33 szkołach wyższych (według 
jednostek macierzystych, łącznie z uczelniami resortowymi) kształciło się 120,1 tys. studentów 
– o 3,7 tys. mniej w stosunku do poprzedniego roku akademickiego. Szkoły wyższe wojewódz-
twa dolnośląskiego stanowiły 9,3% wszystkich polskich szkół wyższych, a liczba studentów wo-
jewództwa − 9,8% ogólnej liczby studentów w Polsce.  

 

Wykres 1. Studenci szkół wyższych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cudzoziemcy studiujący na dolnośląskich uczelniach stanowili 6,2% ogółu studentów, a ich 
liczba w roku akademickim 2018/19 wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 0,8 tys. Za-
równo liczba studentów z zagranicy, jak i ich udział w ogólnej liczbie studiujących systema-
tycznie rośnie – z 3,0 tys. w roku akademickim 2013/14 do 7,4 tys. w roku akademickim 2018/19 
(udział wzrósł odpowiednio z 2,2% do 6,2%).  

Na przestrzeni roku liczba studentów i absolwentów szkół wyższych województwa dolnoślą-
skiego zmniejszyła się (odpowiednio o 3,0% i o 13,1%). Malejąca liczba studentów i absolwen-
tów związana jest m.in. z malejącą liczbą młodzieży w wieku 19-24 lata. W 2018 r. w wojewódz-
twie dolnośląskim było 175,4 tys. osób w tym wieku, tj. mniej niż w 2017 r. o 4,2% i o 16,3% mniej 
niż 2014 r. 

 

          3,0% 
Spadek liczby studentów 
w porównaniu z rokiem 
akademickim 2017/18 

30.08.2019 r. 

W roku akademickim 2018/2019 
odnotowano spadek ogólnej 
liczby studentów, przy jedno-
czesnym wzroście liczby cudzo-
ziemców studiujących na dol-
nośląskich uczelniach 

Udział cudzoziemców studiują-
cych na dolnośląskich uczel-
niach w ogólnej liczbie studen-
tów w województwie w ciągu 
sześciu lat wzrósł trzykrotnie 

Działalność prowadziły 33 
szkoły wyższe, w których kształ-
ciło się 120,1 tys. studentów 
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Wykres 2. Ludność w wieku 19-24 lata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dolnośląskich szkołach wyższych dominującą formą kształcenia były studia stacjonarne, na 
których w roku akademickim 2018/19 studiowało 78,5 tys. studentów, tj. 65,4% ogólnej liczby 
studentów szkół wyższych. W poprzednim roku akademickim odsetek studentów wybierają-
cych tę formę kształcenia był nieco wyższy i wyniósł 65,9%.  

Głównym ośrodkiem akademickim w województwie dolnośląskim jest miasto Wrocław, z naj-
większą, pod względem liczby studentów, uczelnią – Politechniką Wrocławską (26,4 tys.), a na-
stępnie Uniwersytetem Wrocławskim (24,7 tys. studentów). Na przestrzeni roku liczba studen-
tów Politechniki Wrocławskiej zmniejszyła się o 2,5 tys. osób, a liczba studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego – o 0,9 tys. osób. 

W roku akademickim 2018/19 w województwie dolnośląskim najwięcej osób kształciło się na 
kierunkach z grupy1 Biznes, administracja i prawo – 25,6% ogółu studentów oraz Technika, prze-
mysł, budownictwo – 20,6% ogółu studentów. Od lat kierunki należące do tych grup kształcenia 
cieszą się największym zainteresowaniem studentów.  

Studenci z zagranicy również najchętniej wybierali studia na kierunkach z grupy Biznes, admi-
nistracja i prawo – 35,5% ogółu. Natomiast następną w kolejności grupą było Zdrowie i opieka 
społeczna – 11,9% ogółu.  

Tablica 1. Studenci według grup kierunków kształcenia w roku akademickim 2018/19 
                   Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym z ogółem 

kobiety 
w % ogółem cudzoziemcy 

Ogółem 120057 56,3 7439 

     w tym: 
 

  
 

Kształcenie 5632 83,5 289 

Nauki humanistyczne i sztuka  10650 71,7 563 

Biznes, administracja i prawo  30704 59,1 2644 

       w tym podgrupa biznesu i administracji 25797 59,1 2332 

Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka  7830 66,9 278 

Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja  9911 67,6 747 

Rolnictwo 4387 74,9 260 

Technika, przemysł, budownictwo 24753 35,8 642 

      w tym podgrupa inżynieryjno - techniczna 13895 24,3 400 

Technologie teleinformacyjne 8128 15,1 609 

Usługi 7298 55,5 453 

Zdrowie i opieka społeczna 10316 73,9 888 

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

Systematycznie zmniejsza się 
liczba ludności w wieku 19-24 
lata 

Dominującą formą kształcenia 
były studia stacjonarne – taką 
formę wybrało 65,4% studentów 

Najpopularniejszymi kierun-
kami studiów, zarówno wśród 
Polaków, jak i cudzoziemców 
były kierunki z grupy Biznes, 
administracja i prawo  
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Wśród grup kierunków kształcenia kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni w roku akade-
mickim 2018/19 studiowały na kierunkach: Kształcenie (83,5% ogółu studentów tego kierunku), 
Rolnictwo (74,9%) oraz Zdrowie i opieka społeczna (73,9%), natomiast wśród podgrup: Opieka 
społeczna (87,2%), Pedagogika (83,5%), Językowe (79,1%), Weterynaryjne (78,1%), Biologiczne 
(76,8%) oraz Medyczne (73,5%). Z kolei mężczyźni częściej wybierali kierunki: Technologie tele-
informacyjne (84,9% ogółu studentów), Inżynieryjno-techniczne (75,7%) oraz Indywidualne stu-
dia międzyobszarowe (73,9%).  

 

Absolwenci 

W roku akademickim 2017/18 dyplomy ukończenia studiów w województwie dolnośląskim 
otrzymało 30,4 tys. absolwentów, co stanowiło 9,3% ogólnej liczby absolwentów z całego kraju. 
Studia pierwszego stopnia ukończyło 16,6 tys. osób, z tego 6,4 tys. z tytułem inżyniera a 10,2 tys. 
z tytułem licencjata, studia magisterskie jednolite − 1,6 tys. osób, a studia drugiego stopnia − 12,2 tys. 
osób.  

Najwięcej dyplomów ukończenia studiów otrzymali absolwenci grup Biznes, administracja 
i prawo (25,8% ogółu absolwentów) oraz Technika, przemysł, budownictwo (23,8%).   

Absolwentów cudzoziemców było 1,1 tys. i stanowili oni 3,5% ogółu absolwentów. Najwięcej 
osób ukończyło studia na kierunkach z grupy Biznes, administracja i prawo (29,2%). 

Wykres 3. Absolwenci szkół wyższych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2. Absolwenci według grup kierunków kształcenia w roku akademickim 2017/18 

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym z ogółem 

kobiety 
w % ogółem cudzoziemcy 

Ogółem   30373 62,5 1072 

     w tym     

Nauki humanistyczne i sztuka  2493 77,1 95 
Biznes, administracja i prawo  7850 65,3 313 
       w tym podgrupa biznesu i administracji 7098 65,2 295 
Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka  2137 73,0 65 
Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja  2383 72,1 182 
Rolnictwo 1014 76,9 22 
Technika, przemysł, budownictwo 7221 42,9 110 
       w tym podgrupa inżynieryjno - techniczna 400 16,5 54 
Technologie teleinformacyjne 1295 16,4 51 
Usługi 1739 61,4 37 
Zdrowie i opieka społeczna 2337 78,5 120 

 

Kobiety zdecydowanie domino-
wały wśród studiujących na 
kierunkach z grupy Kształcenie, 
natomiast mężczyźni – z grupy 
Technologie teleinformacyjne  

Najwięcej absolwentów ukoń-
czyło studia na kierunkach 
z grupy Biznes, administracja 
i prawo  
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STUDIA PODYPLOMOWE  

Na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/19 studiowało 11,9 tys., tj. więcej o 861 
osób w porównaniu z rokiem poprzednim; ich udział w kraju wyniósł 7,4% (przed rokiem − 6,9%). 

Wykres 4. Słuchacze studiów podyplomowych według województw w 2018 r. 
                    Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobiety dokształcające się na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/19 stano-
wiły 71,8% wszystkich słuchaczy – mniej o 1,2 p.proc. niż rok wcześniej. Podobnie jak w przy-
padku studiów pierwszego i drugiego stopnia, słuchacze najchętniej wybierali kierunki z grupy 
kierunków kształcenia Biznes, administracja i prawo – 5,0 tys. słuchaczy, w tym 3,4 tys. kobiet.   

W roku akademickim 2017/18 świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymało 
9,2 tys. słuchaczy, w tym 6,6 tys. kobiet. 

 

STUDIA DOKTORANCKIE 

W roku akademickim 2018/19, na studiach doktoranckich prowadzonych przez dolnośląskie 
szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk uczestni-
czyło łącznie 3,6 tys. osób. Na przestrzeni roku odnotowano spadek liczby studentów o 4,3%. 
Prawie 94% (tak jak w poprzednim roku akademickim) uczestników studiów doktoranckich to 
uczestnicy studiów stacjonarnych. 138 osób na studiach doktoranckich to cudzoziemcy.  

Kobiety częściej niż mężczyźni studiowały na studiach doktoranckich – w roku akademickim 
2018/19 stanowiły 55,4% ogółu uczestników tego rodzaju studiów (przed rokiem – 55,8%).  

Wśród uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/19 największym zainte-
resowaniem, podobnie jak w latach wcześniejszych, cieszyły się nauki techniczne (660 osób), 
następną, najczęściej preferowaną dziedziną były nauki humanistyczne (412 uczestników), na-
uki społeczne (347 osób) oraz nauki prawne i medyczne (po 346 osób).  

W roku 2018 wszczęto 610 przewodów doktorskich, w tym 333 dla kobiet. Stopień doktora 
w przewodach doktorskich w danym roku kalendarzowym uzyskało 316 osób (w tym 183 ko-
biety).  

Poza studiami doktoranckimi doktoryzowało się (miało wszczęte przewody doktorskie) 1021 
osób, w tym 354 osoby wszczęły przewody doktorskie w roku 2018 r. Stopień doktora w prze-
wodach doktorskich uzyskało 213 osób.

Dolnośląskie zajmowało 3. lo-
katę w kraju pod względem 
liczby słuchaczy na studiach 
podyplomowych 

Ponad 70% słuchaczy na stu-
diach podyplomowych stano-
wiły kobiety 
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Opracowanie merytoryczne: 
Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 
Aneta Madajczak 
tel: 71 37 16 392 
e-mail: A.Madajczak@stat.gov.pl  
Alicja Sobków 
tel: 71 37 16 320 
e-mail: A.Sobkow@stat.gov.pl  
 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium 
Tel: 71 37 16 362, 71 37 16 455 
e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl 

 wroclaw.stat.gov.pl 

 @WROCLAW_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

Powiązane opracowania 

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (wyniki wstępne)  

Edukacja i wychowanie w województwie dolnośląskim w latach szkolnych 2013/14 - 2016/17 

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018 

Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 roku 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Szkolnictwo wyższe 

Strateg 

Atlas Regionów  

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

 Absolwent  

 Doktorant  

 Kierunek studiów/specjalność 

 Przewód doktorski 

 Rok akademicki 

 Student 

 Studia doktoranckie 

 Studia drugiego stopnia 

 Studia magisterskie jednolite 

 Studia pierwszego stopnia 

 Studia podyplomowe 

 Studia wyższe 

 Szkoła wyższa 
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