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INFORMACJE SYGNALNE 

30.07.2021 r. 

W roku akademickim 2020/21 
ponad 71,6% osób 
studiowało na studiach  
stacjonarnych  

W porównaniu z rokiem aka-
demickim 2010/11 liczba 
studentów zmniejszyła się 
o 35,3%  

Szkolnictwo wyższe w województwie podkarpackim   
w roku akademickim 2020/2021  (wyniki wstępne) 
 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r., w uczelniach  
kształciło się 44,6 tys. osób, czyli o 0,7 tys. mniej  
niż w poprzednim roku, w tym 78,9% w uczelniach 
publicznych. W roku akademickim 2019/20 dyplom 
ukończenia otrzymało 13,1 tys. absolwentów,  
tj. o 4,3% mniej niż rok wcześniej. 
  

 

Ogólne informacje o uczelniach  

W roku akademickim 2020/21 liczba uczelni w województwie podkarpackim wyniosła 14 (bez 
zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych). Od roku akademickiego 2014/15 
liczba uczelni w województwie podkarpackim utrzymuje się na podobnym poziomie. W po-
równaniu z rokiem akademickim 2010/11 liczba uczelni zmniejszyła się o jedną jednostkę.  

W ciągu ostatnich 11 lat liczba studentów systematycznie zmniejszała się z 69,0 tys. osób 
w roku akademickim 2010/11 do 44,6 tys. w roku akademickim 2020/21. Począwszy  
od roku 2012/13 obserwuje się spadek liczby absolwentów. 

Głównym ośrodkiem akademickim w województwie podkarpackim jest Rzeszów, na terenie 
którego, w roku akademickim 2020/21, swoją siedzibę miało 5 uczelni skupiających 
79,8% ogółu studentów. Biorąc pod uwagę liczbę studentów, największymi uczelniami 
w województwie podkarpackim były: Uniwersytet Rzeszowski kształcący 36,4% ogółu studen-
tów oraz Politechnika Rzeszowska – 24,3%.  

 

Studenci i absolwenci 

Na początku roku akademickiego 2020/21 w 7 publicznych i 7 niepublicznych uczelniach wyż-
szych, mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, kształciło się 44,6 tys. 
studentów, w tym 11,5 tys. na pierwszym roku studiów. Do publicznych uczelni uczęszczało 
35,2 tys. osób, a do niepublicznych 9,4 tys. Na studiach stacjonarnych kształciło się 31,9 tys. 
osób – stanowiły one prawie trzy czwarte ogółu studentów. W uczelniach publicznych z tej 
formy kształcenia skorzystało 80,6%, a w niepublicznych 38,1% studentów.  

 

Wykres 1. Studenci i absolwenci uczelni (łącznie z cudzoziemcami) 
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2,5 tys. cudzoziemców plano-
wało studiować w woj. pod-
karpackim przynajmniej rok 
akademicki, w tym 1,2 tys. 
kobiet 

W porównaniu rokiem aka-
demickim z 2010/11 liczba 
absolwentów zmniejszyła się 
o 35,4%  

W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim, liczba studiujących na uczelniach, mają-
cych siedzibę w województwie podkarpackim zmniejszyła się o 1,6%. 
Odnotowano z kolei wzrost liczby studentów, w porównaniu z poprzednim rokiem akademic-
kim, w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych uczelni spoza województwa – o 541 stu-
dentów. W roku akademickim 2020/21 w tych jednostkach kształciło się 1205 studentów. 

W 2020 roku dyplomy ukończenia studiów wyższych otrzymało 13,1 tys. absolwentów. 
W porównaniu z rokiem poprzednim, liczba absolwentów zmalała o 4,3%. Spośród ogólnej licz-
by absolwentów przeważającą grupę stanowiły osoby, które ukończyły studia zawodowe pierw-
szego stopnia (59,1% ogółu absolwentów z roku akademickiego 2019/20) oraz absolwenci stu-
diów drugiego stopnia (38,2%). Absolwenci studiów magisterskich jednolitych stanowili 2,2%. 

 

Kierunki kształcenia  

W roku akademickim 2020/21 uczelnie wyższe, mające siedzibę w województwie podkarpac-
kim, oferowały naukę w ramach 11 grup kierunków studiów1.  

 

Tablica 1. Studenci i absolwenci uczelni według grup kierunków kształcenia 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Studenci  Absolwenci a 

razem w tym kobiety razem w tym kobiety 

OGÓŁEM 44 599 25 265 13 127 8 143 

Kształcenie 3 515 2 638 1 253 1 003 

Nauki humanistyczne i sztuka 3 511 2 299 831 610 

Nauki społeczne, dziennikarstwo 
i informacja 2 698 1 847 1 069 774 

Biznes, administracja i prawo 10 215 6 513 3 023 2 057 

Nauki przyrodnicze, matematyka 
i statystyka 930 610 267 203 

Technologie teleinformacyjne 2 483 179 552 56 

Technika, przemysł, budownictwo 9 136 2 964 2 865 1 126 

Rolnictwo 753 356 196 99 

Zdrowie i opieka społeczna 5 719 4 654 1 629 1 423 

Usługi 4 320 2 378 1 300 753 

Indywidualne studia 
międzyobszarowe 1 319 827 142 39 

   a Z roku akademickiego 2019/20. 

 

Najwięcej osób studiowało na kierunkach z grupy „biznes, administracja i prawo” (22,9%), na-
stępnie z grupy „technika, przemysł, budownictwo” (20,5%) oraz „zdrowie i opieka społeczna” 
(12,8%). Najmniej studentów było na kierunkach z grupy „rolnictwo” (1,7%), „nauki przyrodnicze, 
matematyka i statystyka” (2,1%) oraz „indywidualne studia międzyobszarowe” (3,0%). 

Absolwenci najczęściej kończyli studia na kierunkach studiów w grupach „biznes, administra-
cja i prawo” (23,0%), „technika, przemysł, budownictwo” (21,8%) oraz „zdrowie i opieka spo-
łeczna” (12,4%). 

 

Cudzoziemcy studiujący w województwie podkarpackim 

Na początku roku akademickiego 2020/21 w uczelniach województwa podkarpackiego kształ-
ciło się 2,5 tys. cudzoziemców. Udział obcokrajowców, w ogólnej liczbie studiujących, wyniósł 
5,6%. Na większości uczelni województwa podkarpackiego dominowali cudzoziemcy zza 
wschodniej granicy Polski. Najwięcej cudzoziemców przybyło na studia z Ukrainy  
(64,2% ogółu studiujących cudzoziemców), następnie z Kazachstanu (16,9%) oraz z Niemiec 
i Tadżykistanu (po 1,8%). 

                                                           
1  Kierunki studiów zostały przyporządkowane do grup w oparciu o wytyczne klasyfikacji opracowanej przez 

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



 

 

3 

Najwięcej cudzoziemców studiowało w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
– 1,3 tys. osób (53,5% ogółu studiujących cudzoziemców), następnie w Państwowej Wyższej 
Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu – 278 osób (11,2%), w Wyższej Szkole Społeczno-
Gospodarczej w Przeworsku – 257 osób (10,3%), na Uniwersytecie Rzeszowskim – 251 osób 
(10,1%) oraz na Politechnice Rzeszowskiej – 122 osoby (4,9%). W 2020 roku dyplomy ukończe-
nia studiów wyższych otrzymało 509 cudzoziemców.  
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Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19  

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 www.rzeszow.stat.gov.pl 

 @Rzeszow_STAT 

 @USRzeszow 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
Dyrektor Marek Cierpiał-Wolan 
Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel.: 695 255 011 

Powiązane opracowania 

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2020/2021 (wyniki wstępne)  

Szkoły wyższe i ich finanse w 2019 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Absolwent 

Student   

Studia doktoranckie 

Studia niestacjonarne 

Studia podyplomowe 

Studia wyższe  
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