
  

 

INFORMACJE SYGNALNE 

30 sierpnia 2018 r. 

Liczba studentów według 
stanu na dzień 30 XI 2017 r. 
wyniosła 48,4 tys. osób. Dy-
plom ukończenia szkoły wyż-
szej w roku akademickim 
2016/2017 otrzymało 16,1 tys. 
absolwentów, tj. o 6,5% mniej 
niż w rok wcześniej. 

35,1 tys. osób studiowało na 
studiach stacjonarnych 
(72,5%), natomiast na stu-
diach niestacjonarnych – 
13,3 tys. osób. 

Szkolnictwo wyższe w województwie podkarpackim   
w roku akademickim 2017/2018  
 

Według stanu w dniu 30 listopada 2017 r. w szkołach 
wyższych studiowało 48,4 tys. osób, czyli o 2,7 tys. 
mniej w stosunku do poprzedniego roku, w tym 79,6% 
w szkołach publicznych. Dyplom ukończenia szkoły 
wyższej w roku akademickim 2016/2017 otrzymało 
16,1 tys. absolwentów, tj. o 6,5% mniej niż rok 
wcześniej. 
 

Ogólne informacje o szkołach wyższych  

W ciągu ostatnich lat liczba studentów systematycznie zmniejszała się z 71,7 tys. osób w roku 
akademickim 2008/2009 do 48,4 tys. obecnie. Spadek liczby absolwentów obserwuje się po-
cząwszy od roku akademickiego 2012/2013.

Studenci i absolwenci 

Na początku roku akademickiego 2017/2018 w 7 publicznych i 7 niepublicznych uczelniach wyż-
szych, mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, kształciło się 48,4 tys. 
studentów, w tym na pierwszym roku studiów 12,3 tys. Do publicznych szkół wyższych uczęsz-
czało 38,5 tys. osób, a do niepublicznych 9,9 tys. Na studiach stacjonarnych kształciło się 
35,1 tys. osób – stanowili oni prawie trzy czwarte (72,5%) ogółu studentów. W uczelniach pu-
blicznych z tej formy kształcenia skorzystało 81,6%, a w niepublicznych 37,0% studentów.  

Wykres 1. Studenci i absolwenci szkół wyższych w latach 2007-2017 (łącznie z cudzoziemcami) 
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2,7 tys. cudzoziemców plan-
owało studiować na Pod-
karpaciu przynajmniej rok 
akademicki, w tym 1,3 tys. 
kobiet. 

Absolwenci najczęściej koń-
czyli studia na kierunkach 
studiów w grupach: „techni-
ka, przemysł, budownictwo” 
(24,2%), „biznes, admini-
stracja i prawo” (22,4%) oraz 
„usługi” (11,8%). 

W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim liczba studiujących na uczelniach mają-
cych siedzibę w województwie podkarpackim zmalała o 5,3%. 
Warto również odnotować spadek liczby studentów w zamiejscowych jednostkach organiza-
cyjnych szkół wyższych spoza województwa o 22,9% w porównaniu z poprzednim rokiem aka-
demickim. W roku akademickim 2017/2018 w tych jednostkach kształciło się 1171 studentów. 

W 2017 roku dyplomy ukończenia studiów wyższych otrzymało 16,1 tys. absolwentów1. 
W porównaniu z rokiem poprzednim liczba absolwentów zmalała o 6,5%. Spośród ogólnej 
liczby absolwentów przeważającą grupę stanowiły osoby, które ukończyły studia zawodowe 
pierwszego stopnia (57,9% ogółu absolwentów z roku akademickiego 2016/17) oraz absolwen-
ci studiów drugiego stopnia (39,9%). Kobiety stanowiły 61,1% ogółu absolwentów. 

Kierunki kształcenia  

W roku akademickim 2017/2018 uczelnie wyższe mające siedzibę w województwie podkarpac-
kim oferowały naukę w ramach 11 grup kierunków studiów2.  

Tabl. 1. Studenci i absolwenci szkół wyższych według grup kierunków kształcenia 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Studenci  Absolewnci a 

razem w tym kobiety razem w tym kobiety 

Ogółem 48 361 26 864 16 142 9 862 

Kształcenie 3 821 2 855 1 240 963 

Nauki humanistyczne i sztuka 3 387 2 303 929 749 

Nauki społeczne, dziennikarstwo 
i informacja 4 150 2 767 1 460 1 016 

Biznes, administracja i prawo 10 345 6 569 3 620 2 544 

Nauki przyrodnicze, matematyka 
i statystyka 1 100 785 409 316 

Technologie teleinformacyjne 2 763 248 749 84 

Technika, przemysł, budownictwo 11 476 3 793 3 909 1 587 

Rolnictwo 577 301 188 131 

Zdrowie i opieka społeczna 5 899 4 865 1 709 1 448 

Usługi 4 777 2 365 1 904 1 017 

Indywidualne studia 

międzyobszarowe 66 13 25 7 

   a Z roku akademickiego 2016/2017. 
 
Najwięcej osób studiowało na kierunkach z grupy „technika, przemysł, budownictwo” (23,7%), 
następnie z grupy „biznes, administracja i prawo” (21,4%) oraz „zdrowie i opieka społeczna” 
(12,2%). Najmniej studentów było na kierunkach z grupy „indywidualne studia międzyobsza-
rowe” (0,1%), „rolnictwo” (1,2%) oraz „nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka” (2,3%). 
Absolwenci najczęściej kończyli studia na kierunkach studiów w grupach: „technika, przemysł, 
budownictwo” (24,2%), „biznes, administracja i prawo” (22,4%) oraz „usługi” (11,8%). 

Cudzoziemcy studiujący w województwie podkarpackim 

Na początku roku akademickiego 2017/2018 w 14 uczelniach województwa podkarpackiego 
kształciło się 2,7 tys. cudzoziemców. Podkarpackie uczelnie cieszą się coraz większym zainte-
resowaniem wśród cudzoziemców. Udział obcokrajowców w ogólnej liczbie studiujących wy-
niósł 5,7%. Na wszystkich uczelniach województwa podkarpackiego większość cudzoziemców 
stanowili przybysze zza wschodniej granicy Polski. Najwięcej cudzoziemców przybyło na stu-
dia z Ukrainy (80,5% ogółu studiujących cudzoziemców), następnie z Kazachstanu (6,5%), 
z Hiszpanii (1,9%) oraz z Turcji (1,6%). 
Najwięcej cudzoziemców studiowało w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
– 1,6 tys. osób (58,6% ogółu studiujących cudzoziemców), następnie w Państwowej Wyższej 
Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu – 351 osób (12,8%), na Uniwersytecie Rzeszow-
skim – 253 osoby (9,2%) oraz na Politechnice Rzeszowskiej – 150 osób (5,5%). W 2017 roku 
dyplomy ukończenia studiów wyższych otrzymało 713 cudzoziemców (o 16,5% więcej niż przed 
rokiem).  

                                                           
1 Studentów i absolwentów wykazano zgodnie z siedzibą poszczególnych szkół wyższych łącznie z zamiejsco-

wymi jednostkami organizacyjnymi z uwzględnieniem cudzoziemców i szkół resortu obrony narodowej.  
 Studentów i absolwentów wykazano tyle razy, na ilu kierunkach studiowali według stanu w dniu 30 XI.  
2 Kierunki studiów zostały przyporządkowane do grup w oparciu o wytyczne klasyfikacji opracowanej przez 

UNESCO w 2013 roku - „Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji ISCED-F 2013”. 



 

 

W 2017 roku świadectwa 
ukończenia studiów pody-
plomowych otrzymało po-
nad 2,9 tys. osób, w tym 
2,2 tys. kobiet. 

Studia podyplomowe i doktoranckie 

W roku akademickim 2017/2018 na terenie województwa podkarpackiego studia podyplomo-
we były realizowane w 12 szkołach wyższych. Z możliwości podnoszenia kwalifikacji w tej 
formie kształcenia skorzystało 3,4 tys. osób. Kobiety stanowiły 72,3% ogółu słuchaczy. 
W publicznych szkołach wyższych dokształcało się 50,3% osób, a w niepublicznych 49,7%. 
Najwięcej osób zdobywało nową wiedzę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie (38,5% ogółu słuchaczy).  
W 2017 roku świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymało ponad 2,9 tys. osób 
(o 17,0% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem), w tym 2,2 tys. kobiet.  
W roku akademickim 2017/2018 na studiach doktoranckich prowadzonych przez 2 uczelnie 
wyższe województwa podkarpackiego kształciło się łącznie 528 doktorantów. Kobiety stano-
wiły 51,1% ogółu uczestników studiów doktoranckich. W 2017 roku przewód doktorski otwo-
rzyło 84 doktorantów, zaś stopień doktora uzyskało 41 osób. W porównaniu z poprzednim 
rokiem akademickim, liczba uczestników studiów doktoranckich zmniejszyła się o 9,1%, na-
tomiast wszczętych przewodów doktorskich było więcej o 55,6%. Liczba osób, które obroniły 
rozprawę doktorską wzrosła o 17,1%. 
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Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

Rajmund Litkowiec 

tel.: +48 17 853 5210, +48 17 853 5219,  
       wew. 202 

e-mail:  r.litkowiec@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 

Angelika Koprowicz 

tel.: +48 17 853 5210, +48 17 853 5219,  
      wew. 219 

e-mail: A.Koprowicz@stat.gov.pl 

Powiązane opracowania 

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2017/2018 (dane wstępne)  

Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Student   

Szkoła wyższa   

Studia wyższe   

Studia stacjonarne 

Studia niestacjonarne 
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