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Wstęp 
 

W niniejszym raporcie przedstawiona została zarówno analiza dotychczasowej sytuacji, jak 

i oczekiwanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego w województwie małopolskim. Z jednej strony 

raport ukazuje jak zmieni się popyt na usługi edukacyjne wśród młodzieży, co jest szczególnie cenną 

informacją dla opracowywania strategii działania uczelni wyższych na kolejne lata funkcjonowania. 

Z drugiej strony raport ma na celu zobrazowanie, jaki wpływ będą miały zmiany w zakresie 

zainteresowania młodzieży poszczególnymi grupami kierunków na lokalny rynek pracy za kilka lat, 

kiedy osoby rozpoczynające obecnie studia będą dołączać do grona osób pracujących. 

Niekorzystna jest zarówno sytuacja, kiedy absolwentów o danym profilu wykształcenia jest 

za mało i pracodawcy nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb kadrowych, jak wówczas gdy 

występuje nadmiar liczby absolwentów o danym profilu wykształcenia i są oni zmuszeni do podjęcia 

pracy niezgodnej z wyuczonymi kwalifikacjami, przez co wymagają dodatkowego doszkolenia. 

Mniejsze zainteresowanie młodzieży poszczególnymi grupami kierunków to jeden z czynników 

wpływających na spadek liczby absolwentów o danym profilu wykształcenia, dodatkowo niekorzystną 

sytuację pogłębia coraz bardziej malejąca liczba osób młodych. Aspekt zmian demograficznych 

stanowi ważną część analizy przyszłej sytuacji szkolnictwa wyższego. 

 Prezentowane w raporcie prognozy w głównej mierze odnoszą się do najbliższych kilku lat 

(do 2015 roku). Szacowana zmiana liczby ludności w grupie wiekowej odpowiadającej okresowi 

studiowania (19-24 lata) została pokazana w dłuższym horyzoncie czasowym. Przedstawione dane 

statystyczne w większości są wynikami prac prowadzonych w Głównym Urzędzie Statystycznym 

(GUS) w postaci badań statystycznych. Uzupełnienie tych danych stanowią wyniki przeprowadzonego 

przez Urząd Statystyczny w Krakowie badania uczelni wyższych w województwie małopolskim. 

Przekazując niniejszy raport pragniemy wyrazić serdecznie podziękowanie wszystkim uczelniom, 

które wzięły udział w badaniu. 
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Wprowadzenie 
 

Województwo małopolskie jest największym po mazowieckim województwem, na terenie 

którego zlokalizowane są ośrodki akademickie (wykres 1). W województwie mazowieckim w roku 

akademickim 2010/11 kształciło się ponad 323,2 tys. studentów, którzy stanowili 17,8% studentów 

wszystkich polskich uczelni. Natomiast w Małopolsce w roku akademickim 2010/11 kształciło się 

211,9 tys. studentów – 11,7% ogółu studentów w Polsce. 

Kraków jest największym po Warszawie ośrodkiem akademickim w Polsce. W Warszawie 

w roku akademickim 2010/11 w 78 uczelniach i trzech jednostkach zamiejscowych kształciło się 

ponad 270,1 tys. studentów. Studenci w Warszawie stanowili 14,9% ogółu studentów polskich uczelni. 

W Krakowie w roku akademickim 2010/11 w 22 uczelniach i jednej jednostce zamiejscowej kształciło 

się 185,4 tys. studentów. Studenci w Krakowie stanowili 10,2% ogółu studentów w Polsce. 

W 2010 roku w Polsce były 4 ośrodki akademickie z liczbą studentów powyżej 100 tys.: 

Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań. Ośrodków akademickich kształcących od 20 tys. do 100 tys. 

studentów było 14, wśród nich największe to: Łódź, Lublin, Gdańsk i Katowice. 

 

Wykr. 1. Liczba studentów w 2010 r. 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Województwo małopolskie ze względu na ulokowanie na swoim terenie prestiżowych uczelni 

oraz bogactwo dziedzictwa kulturowego i oferty rozrywkowej jest atrakcyjnym miejscem 

do studiowania nie tylko dla młodzieży z Małopolski, ale również pochodzącej z pozostałych 

województw. Z tego względu, analizując zmiany wpływające na rozwój szkolnictwa wyższego 

w Małopolsce, uwzględniono również sytuację innych województw, z których najczęściej migruje 

młodzież studiująca w województwie małopolskim. Województwa dominujące wśród osób studiujących 

w Małopolsce zostały wyznaczone na podstawie danych zebranych w badaniu tendencji i kierunków 

zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego, przeprowadzonym wśród małopolskich szkół wyższych. 

Najwięcej osób, które rozpoczynają studia w małopolskich szkołach wyższych pochodzi 

z województwa małopolskiego oraz województw najbliższych. Mieszkańcy Małopolski w roku 

akademickim 2010/11 stanowili 55,4% ogółu studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych 

(wykres 2). Kolejnymi województwami z największym udziałem w ogóle studentów były: województwo 

podkarpackie (19,4%), śląskie (10,2%), świętokrzyskie (6,1%) oraz lubelskie (3,3%). Mieszkańcy 

pięciu wymienionych wyżej województw stanowili łącznie 94,4% wszystkich studentów 

rozpoczynających studia stacjonarne w województwie małopolskim. 

 

Wykr. 2. Odsetek studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych w szkołach wyższych 
w województwie małopolskim według województwa pochodzenia 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 
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Wymienione wyżej województwa miały zbliżony udział zarówno w przypadku uczelni 

publicznych, jak i niepublicznych. W przypadku uczelni publicznych udział osób z województwa 

małopolskiego wynosił 55,2%, podkarpackiego 19,6%, śląskiego 10,2%, świętokrzyskiego 6,0% 

i lubelskiego 3,4%. Z kolei dla uczelni niepublicznych odsetki te wynosiły 

odpowiednio: dla województwa małopolskiego 57,0%, podkarpackiego 17,3%, śląskiego 10,8%, 

świętokrzyskiego 6,9% i lubelskiego 2,2%. 

Biorąc pod uwagę podregion widoczne było większe zróżnicowanie. Wśród studentów 

w podregionie m. Kraków kolejność województw była analogiczna jak w przypadku województwa 

małopolskiego ogółem, z tym że udział większy niż w Małopolsce ogółem mieli tu studenci 

z województwa śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Udział osób z województwa małopolskiego 

wynosił 53,7%, podkarpackiego 16,5%, śląskiego 12,1%, świętokrzyskiego 7,1% i lubelskiego 3,9%. 

Natomiast na terenie pozostałych podregionów, poza podregionem m. Kraków, udział większy 

niż w Małopolsce ogółem mieli studenci z województwa małopolskiego i podkarpackiego. 

Osoby z województwa małopolskiego stanowiły tu 64,1% wszystkich studiujących, kolejne 

pod względem udziału było województwo podkarpackie (34,9%) oraz województwo świętokrzyskie 

i śląskie (po 0,4%). Należy podkreślić, że łączny udział województwa małopolskiego i podkarpackiego 

wśród wszystkich studiujących poza Krakowem wynosi 99,0%. 
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Uwagi metodologiczne  
 

1) Źródłem prezentowanych danych są: 

a) w zakresie danych demograficznych przetwarzane przez Główny Urząd Statystyczny rejestry 

sądowe, rejestry Urzędów Stanu Cywilnego, w szczególności sprawozdania: „Pisemne 

zgłoszenie urodzenia dziecka”, „Karta statystyczna zgonu”, baza PESEL, wyniki Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 roku oraz prognozy demograficzne GUS, 

b) sprawozdania statystyczne 

 S-10 (o studiach wyższych), 

 S-12 (o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu 

w szkołach wyższych), 

 S-05, S-07 (liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, liceum profilowanego i szkoły 

zawodowej), 

 zał. 1 do sprawozdania MPiPS-01 – sprawozdania powiatowych urzędów pracy gromadzone 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w zakresie danych o absolwentach 

zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, 

 System Informacji Oświatowej w zakresie danych o absolwentach szkół 

ponadgimnazjalnych, 

c) wyniki badania tendencji i kierunków zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego 

w województwie małopolskim przeprowadzonego przez Urząd Statystyczny w Krakowie 

na potrzeby niniejszego raportu w listopadzie 2011 r. wśród małopolskich szkół wyższych.  

Uczelnie, które wzięły udział w badaniu: 

 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
 Akademia Muzyczna w Krakowie, 
 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 
 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
 Małopolska Wyższa Szkoła w Brzesku, 
 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, 
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 
 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, 
 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 
 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 
 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 
 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 
 Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 
 Akademia Ignatianum w Krakowie, 
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. 
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2) W publikacji przyjęto następujący podział szkół wyższych według typów:  

 uniwersytety;  

 wyższe szkoły techniczne;  

 wyższe szkoły rolnicze (w tym uniwersytety przyrodnicze);  

 wyższe szkoły ekonomiczne (w tym uniwersytety ekonomiczne);  

 wyższe szkoły pedagogiczne (w tym uniwersytety pedagogiczne), łącznie z Akademią 

Ignatianum w Krakowie (dawniej Wyższą Szkołą Filozoficzno-Pedagogiczną "Ignatianum");  

 uniwersytety medyczne;  

 wyższe szkoły morskie;  

 akademie wychowania fizycznego;  

 wyższe szkoły teologiczne (wśród których nie są uwzględniane wyższe seminaria duchowne 

nieprowadzące studiów wyższych), łącznie z uczelniami działającymi na podstawie umowy 

z dnia 29 lipca 1999 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu 

Polski (Dz. U. Nr 63, poz. 727), do których zaliczono Uniwersytet Papieski Jana 

Pawła II w Krakowie (dawniej Papieską Akademię Teologiczną), 

 wyższe szkoły artystyczne;  

 szkoły wyższe resortu obrony narodowej, do których zaliczono szkoły oficerskie i akademie 

wojskowe;  

 szkoły wyższe resortu spraw wewnętrznych i administracji;  

 pozostałe szkoły wyższe (w tym publiczne wyższe szkoły zawodowe). 

 

3) W roku 2005 weszło w życie nowe Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami). Sprzyja ono dostosowaniu systemu 

edukacyjnego w Polsce do standardów światowych, a w szczególności europejskich. Odwołania 

w tekście do zmiany systemu studiów, reformy szkolnictwa wyższego dotyczą wprowadzenia 

niniejszej ustawy. 

 

4) Prezentowane wyniki bazują w głównej mierze na wynikach badań GUS co wiąże się 

ze stosowaniem odpowiedniej nomenklatury. Kluczowe pojęcia zostały objaśnione bezpośrednio 

w tekście lub w postaci przypisów. Pozostałe definicje stosowanych w statystyce publicznej pojęć 

związanych ze szkolnictwem wyższym można znaleźć na stronie internetowej GUS w zakładce 

słownik pojęć oraz w publikacji GUS Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r. 

 

5) Dane dotyczące szkół wyższych prezentowane są według stanu w dniu 30 XI. 

Dane o szkołach ponadgimnazjalnych podane są według stanu na początek roku szkolnego 

(30 IX), dane o absolwentach szkół ponadgimnazjalnych na koniec roku szkolnego. 

Dane demograficzne o stanie i strukturze ludności prezentowane są na dzień 31 XII według 

faktycznego miejsca zamieszkania. 
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6) Studentów wykazano tyle razy, na ilu kierunkach studiowali według stanu w dniu 30 XI danego 

roku. Dane o absolwentach dotyczą liczby wydanych dyplomów ukończenia studiów wyższych. 

Jeżeli absolwent w danym roku akademickim ukończył dwa i więcej kierunków studiów, to również 

został wykazany wielokrotnie. 

 

7) Studentów i absolwentów według województw wykazano zgodnie z siedzibą poszczególnych szkół 

wyższych łącznie z filiami, zamiejscowymi podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, 

zamiejscowymi ośrodkami dydaktycznymi oraz punktami konsultacyjnymi. Jeśli prezentowane 

dane dotyczą innego zakresu, wówczas zamieszczona została odpowiednia adnotacja. 

 

8) W związku z elektronicznym naliczaniem tablic, w niektórych przypadkach sumy składników mogą 

się różnić nieznacznie od podanych wielkości „ogółem”. 

 

9) Nazwy „województwo małopolskie” i „Małopolska” używane są zamiennie. 
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Rozdział  1. Szkolnictwo wyższe w Ma łopolsce na tle Polski 

 
Dane dotyczące szkół wyższych i studentów w poniższym rozdziale nie obejmują szkół resortu 

obrony narodowej, resortu spraw wewnętrznych i administracji i prezentowane są według faktycznej 

lokalizacji uczelni/jednostek zamiejscowych. Dane odnoszące się do liczby studentów podawane są 

łącznie z cudzoziemcami, przy czym cudzoziemcy zostali wykazani zgodnie z siedzibą 

poszczególnych szkół wyższych łącznie z filiami, zamiejscowymi podstawowymi jednostkami 

organizacyjnymi, zamiejscowymi ośrodkami dydaktycznymi oraz punktami konsultacyjnymi. 

W roku akademickim 2002/03 na terenie województwa małopolskiego zlokalizowanych było 

28 szkół wyższych, co stanowiło 7,6% wszystkich szkół wyższych w Polsce (367 szkół). Udział ten 

zmalał do wielkości 7,3% w roku akademickim 2010/11. Wówczas liczba szkół wyższych na terenie 

Małopolski wyniosła 33, wobec 453 szkół wyższych w kraju. W odniesieniu do roku akademickiego 

2002/03 liczba szkół wyższych w roku akademickim 2010/11 w województwie małopolskim wzrosła 

o 17,9%. W tym samym okresie na terenie Polski odnotowano wzrost liczby szkół wyższych o 23,4%. 

Wzrost liczby uczelni nie jest jednak tak istotny, jak wzrost liczby studentów. 

Dynamika liczby studentów w Małopolsce była większa od ogólnokrajowej w całym badanym 

okresie, dodatkowo, przy stałym wzroście dynamiki w Małopolsce, utrzymującym się aż do roku 

akademickiego 2009/10, dynamika dla Polski stale spadała od roku akademickiego 2006/07 (wykres 

1.1). Co za tym idzie, z roku na rok zwiększał się udział osób studiujących w Małopolsce w ogóle 

studentów. W roku akademickim 2010/11 11,7% wszystkich studentów studiowało w szkołach 

wyższych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego, udział ten zwiększył się o 2,4 pkt 

proc. w odniesieniu do roku akademickiego 2002/03. 

Pod względem dynamiki liczby studentów Małopolska wypada najlepiej spośród wszystkich 

województw. Duże ośrodki akademickie zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego oraz 

śląskiego odnotowały w badanym okresie dynamikę niższą od ogólnokrajowej. Również dynamika 

liczby studentów w województwach wielkopolskim oraz dolnośląskim, pomimo iż przyjmowała wartości 

wyższe od przypadających na skalę kraju, w analizowanych latach akademickich nie zdołała 

przewyższyć wartości dla Małopolski. 

W badanym okresie rok akademicki 2010/11 był dla województwa małopolskiego pierwszym, 

który wpisał się w ogólnokrajową tendencję spadkową liczby studentów. W porównaniu z poprzednim 

rokiem akademickim w Małopolsce zanotowano spadek liczby studentów o 0,1%. W skali kraju 

zjawisko to przybrało większe rozmiary, liczba studentów spadała począwszy od roku akademickiego 

2006/07, przy czym tylko w ostatnim roku odnotowano spadek wielkości 3,3%.  
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Rozdział  2. Zmiany demograficzne 
 

W tej części raportu omówione zostały przemiany demograficzne zachodzące w strukturze 

ludności, które bezpośrednio wpływają na rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce. W celu 

zaprezentowania kierunków zmian liczby potencjalnych kandydatów na studia przeanalizowane 

zostały zmiany liczby osób w wieku 19 lat, ponieważ młodzież z tej grupy wiekowej stanowi największy 

odsetek osób rozpoczynających naukę na uczelniach wyższych. Dodatkowo przedstawiono zmiany 

liczby urodzeń żywych, ponieważ analiza tego współczynnika pozwala z dużym wyprzedzeniem 

czasowym oszacować, jak w przyszłości będzie zmieniać się liczba ludności. Zaprezentowane dane 

pochodzą z różnych okresów czasowych — od 1950 r. w przypadku danych ogólnopolskich oraz 

od 1995 r. w przypadku danych dotyczących poszczególnych województw6. W celu zaprezentowania 

długookresowych tendencji dane historyczne zostały uzupełnione o wyniki prognozy demograficznej 

Głównego Urzędu Statystycznego na lata 2011-20357. 

 

Wykr. 2.1. Liczba urodzeń żywych oraz zgonów w Polsce  

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Na przestrzeni ostatnich 60 lat największą liczbę urodzeń żywych odnotowano w 1955 r., 

wyniosła ona wówczas 793,8 tys. urodzeń (wykres 2.1). Był to okres powojennego wyżu 

demograficznego. W latach późniejszych omawiany wskaźnik stopniowo się obniżał aż do 1967 r. 

(521,8 tys.), w kolejnych latach nastąpiło odwrócenie trendu spadkowego. Szczyt echa wyżu 

                                                      
6 Z powodu reformy administracyjnej wprowadzonej w 1999 roku, która ustanowiła nowy podział terytorialny kraju dane 
dotyczące województw nie zostały przedstawione w tak szerokim zakresie czasowym jak dane ogólnopolskie. Zaprezentowane 
informacje obejmują tylko lata następujące od wprowadzenia reformy (1999-2010) oraz okres 4 ostatnich lat, które ją 
poprzedzały (1995-1998) – dane te powstały poprzez agregacje informacji o obszarach, z których zostały utworzone nowo 
powstałe województwa. 
7 Szczegółowe wyniki prognozy demograficznej zostały zamieszczone na stronie internetowej GUS: 
www.stat.gov.pl/gus/ludnosc_PLK_HTML.htm. 
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demograficznego wystąpił w 1983 r. (723,6 tys.). Był on głównie wynikiem wchodzenia w dorosłość 

i zakładania rodzin przez osoby z pokolenia urodzonego w latach 50-tych. Po 1983 r. ponownie 

nastąpił niż demograficzny, do którego mogła przyczynić się trudna sytuacja społeczno-gospodarcza 

w jakiej znalazła się Polska. W latach 90-tych tendencję spadkową pogłębiały dodatkowo zmiany 

w zakresie zachowań prokreacyjnych mieszkańców Polski charakteryzujące się głównie spadkiem 

liczby urodzeń i zawieranych małżeństw, przesuwaniem średniego wieku rodzenia pierwszego dziecka 

oraz wzrostem liczby rozwodów i związków nieformalnych. Trend spadkowy urodzeń utrzymywał się 

aż do 2003 r. (351,1 tys.). W latach 2004-2009 liczba urodzeń systematycznie, choć w niewielkim 

stopniu, wzrastała. Pomimo tendencji wzrostowej lata 2002-2005 były pierwszym w powojennej historii 

Polski okresem, w którym odnotowano ujemny przyrost ludności. Od 2010 r. liczba urodzeń ponownie 

zaczęła maleć. Prognoza demograficzna przeprowadzona na lata 2011-2035 przewiduje dalszy 

spadek omawianego wskaźnika. 
Sytuacja demograficzna Małopolski oraz najbliższych województw (śląskiego, 

świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego) w niewielkim stopniu odbiegała od tendencji 

zaobserwowanej dla obszaru całej Polski. We wszystkich analizowanych województwach 

zaobserwowano systematyczny spadek liczby urodzeń. Prognoza demograficzna nie przewiduje 

zmiany tego trendu. 

 

Wykr. 2.2. Liczba urodzeń żywych w wybranych województwach 

 
a Suma dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Spadek liczby urodzeń poza przyczynianiem się do zmniejszania liczby ludności Polski, 

przy jednoczesnym wydłużaniu się długości życia, prowadzi również do stopniowego starzenia się 

społeczeństwa. Struktura ludności Polski ze względu na wiek na przestrzeni ostatnich 25 lat ulegała 
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stopniowym zmianom (wykres 2.3). Od 1980 r. odsetek ludności w wieku akademickim (19-24 lata) 

stopniowo malał. Według prognozy demograficznej w okresie 2011-2035 przewidywany jest dalszy 

spadek odsetka osób w tej kategorii wiekowej średnio o 4% w skali roku. 

 

Wykr. 2.3. Struktura wiekowa ludności Polski 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Zdecydowana większość osób rozpoczynających studia pierwszego stopnia znajduje się 

w wieku 19 lat. Młodzież w tym wieku stanowi więc docelową grupę osób, o przyciągnięcie której 

zabiegają uczelnie wyższe. Liczba ludności w omawianej kategorii wiekowej w Polsce spada (wykres 

2.4). W okresie 2003-2010 liczba 19-latków obniżyła się o 21,3% (o 160 tys. osób). Zmianę tego 

trendu przewiduje się dopiero w 2023 r. Przewidywany wzrost będzie jednak niewielki i krótkotrwały. 

W 2031 r. prognozuje się ponowny spadek liczby 19-latków. 
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Wykr. 2.4. Liczba osób w wieku 19 lat w Polsce 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Przedstawiona powyżej tendencja spadkowa charakteryzuje również Małopolskę oraz 

pozostałe analizowane województwa. Podobnie jak w przypadku całego kraju we wszystkich 

omawianych województwach największa liczba osób w wieku 19 lat wystąpiła w 2002 r. (wykres 2.5). 

Od tamtego momentu do 2010 roku liczba osób znajdujących się w omawianej kategorii wieku 

zmniejszyła się w województwie małopolskim o 15,8% (9,3 tys. osób), lubelskim o 21,4% (8,8 tys. 

osób), śląskim o 28,1% (23,5 tys. osób), podkarpackim o 16,5% (6,6 tys. osób) oraz świętokrzyskim 

o 22,4% (5,2 tys. osób), co dla wszystkich pięciu analizowanych województw łącznie daje spadek 

liczby 19-latków o 21,6% (53,3 tys. osób). Prognoza demograficzna przewiduje utrzymanie się 

tendencji spadkowej aż do 2024 roku. 

 
Wykr. 2.5. Liczba osób w wieku 19 lat w wybranych województwach 

 
a Suma dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Według przedstawionych danych najbliższe 5 lat będzie szczególnie trudnym okresem 

dla szkół wyższych w całej Polsce. Liczba osób w wieku 19 lat (potencjalnych studentów) będzie się 

zmniejszała — we wszystkich zaprezentowanych przekrojach terytorialnych — średnio o 5% rocznie.  

W województwie małopolskim największy spadek liczby osób wchodzących w wiek 

akademicki wystąpił w Krakowie (wykres 2.6). W okresie od 2000 do 2010 r. liczba 19-latków 

zmniejszyła się tu o 39,6% (6,4 tys. osób). W pozostałych podregionach również odnotowano spadek, 

chociaż był on znacznie niższy. We wszystkich podregionach województwa małopolskiego największa 

liczba młodzieży w omawianej kategorii wiekowej przypadała na 2002 rok. Wyjątek stanowi podregion 

m. Kraków, w którym najwyższą liczbę 19-latków odnotowano w 2000 roku. W 2010 roku w stosunku 

do roku 2002 zaobserwowano następujący spadek liczby 19-latków: w podregionie nowosądeckim 

o 7,8% (1,1 tys. osób); krakowskim o 9,7% (1,1 tys. osób); oświęcimskim o 15,7% (1,7 tys. osób); 

tarnowskim 11,5% (1,0 tys. osób). Według prognozy demograficznej odwrócenie tendencji spadkowej 

ma nastąpić w 2022 roku w Krakowie, a w 2 kolejnych latach trend wzrostowy ma objąć również 

pozostałe podregiony województwa małopolskiego. Liczba 19-latków ma systematycznie choć powoli 

wzrastać do 2034 roku.  
 

Wykr. 2.6. Liczba osób w wieku 19 lat w województwie małopolskim 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Rozdział  3. Potencjalni kandydaci na studia 
 

Potencjalnymi kandydatami na studia są głównie absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 

dla młodzieży8, którzy otrzymali świadectwo maturalne (potencjalnymi kandydatami na studia w roku 

akademickim 2004/05 są absolwenci, którzy otrzymali świadectwo maturalne w roku szkolnym 

2003/04). Zdecydowana większość potencjalnych kandydatów na studia to absolwenci liceów 

ogólnokształcących i ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (technika, licea profilowane). W celu 

dokładniejszego oszacowania liczby potencjalnych kandydatów na studia należy przyjrzeć się 

tej właśnie grupie. Nadchodzący niż demograficzny powoduje spadek liczby osób w kolejnych grupach 

wiekowych (kolejnych rocznikach). Dodatkowo zauważyć można, iż spada również udział osób 

otrzymujących świadectwo maturalne w liczbie ludności w określonej grupie wiekowej (19-latków). 

Na początku analizowanego okresu, czyli w roku szkolnym 2003/04, osoby otrzymujące świadectwo 

maturalne stanowiły 67,5% ludności w wieku 19 lat, a w roku 2009/10 odsetek ten spadł do 57,4%. 

Według przeprowadzonej prognozy do roku szkolnego 2014/15 odsetek ten utrzyma się na zbliżonym 

poziomie (wykres 3.1), ale malejąca liczba osób w kolejnych rocznikach spowoduje spadek ogólnej 

liczby osób otrzymujących świadectwo maturalne, czyli potencjalnych kandydatów na studia. 

 

Wykr. 3.1. Odsetek absolwentów otrzymujących świadectwo maturalne w ludności w wieku 
19 lat w wybranych województwach 

 
a Suma dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Według prognozy liczba absolwentów otrzymujących świadectwo maturalne na terenie 

analizowanych województw łącznie spadnie ze 158,5 tys. w roku szkolnym 2003/04 do 87,6 tys. 

w roku szkolnym 2014/15, co daje spadek o 44,7%. W samym województwie małopolskim nastąpi 
                                                      
8 Prezentowane w niniejszym rozdziale dane o absolwentach szkół ponadgimnazjalnych obejmują szkoły dla młodzieży 
bez specjalnych, dotyczą liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych, w których ujęte zostały wyłącznie technika i licea 
profilowane. 
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spadek z 35,9 tys. do 22,9 tys. osób, czyli o 36,2%. Najbardziej dotkliwy, bo o ponad 21 tys. osób 

(43,8%), spadek odczuje województwo śląskie – z 47,9 tys. do 26,9 tys. osób. 

W podregionie m. Kraków odsetek osób otrzymujących świadectwo maturalne w ogólnej 

liczbie ludności w wieku 19 lat oscylował na poziomie 80% (wykres 3.2). W pozostałych podregionach 

województwa małopolskiego obserwowano spadek udziału osób otrzymujących świadectwo maturalne 

w danej grupie wiekowej. Najniższy odsetek utrzymywał się w podregionie krakowskim.  

 

Wykr. 3.2. Odsetek absolwentów otrzymujących świadectwo maturalne w ludności w wieku 
19 lat w województwie małopolskim 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Po uwzględnieniu rodzaju szkoły średniej można zauważyć zróżnicowanie trendu liczby 

absolwentów otrzymujących świadectwo maturalne (wykres 3.3). Dla ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych (technika i licea profilowane) występował znaczny spadek udziału osób otrzymujących 

świadectwo maturalne w ogólnej liczbie ludności, z kolei w przypadku liceów ogólnokształcących 

odsetek osób z maturą utrzymywał się na poziomie 40%. W województwie małopolskim udział osób 

otrzymujących świadectwo maturalne w liceach ogólnokształcących w ogóle ludności w wieku 19 lat 

zwiększył się z 34,4% w roku szkolnym 2003/04 do poziomu 39,1% w roku szkolnym 2009/10. 

Natomiast analogiczny odsetek w przypadku ponadgimnazjalnych szkół zawodowych spadł z 28,8% 

w roku szkolnym 2003/04 do 18,7% w roku szkolnym 2009/10. 
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Wykr. 3.3. Odsetek absolwentów otrzymujących świadectwo maturalne w ludności w wieku 
19 lat w wybranych województwach według typów szkół 

 
a Technika i licea profilowane. b Suma dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego 
i lubelskiego. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Znaczne zmniejszenie liczby liceów profilowanych w ostatnim pięcioleciu (wykres 3.4) 

spowodowało, że absolwenci gimnazjów, stanowiący potencjalnych kandydatów do tego typu szkół, 

zasilali zarówno licea ogólnokształcące, jak i technika. W omawianych pięciu województwach łącznie 

ogólna liczba liceów profilowanych zmalała z 515 w roku szkolnym 2005/06 do 142 w roku szkolnym 

2010/11, w samym województwie małopolskim ich liczba zmniejszyła się ze 113 do 30 szkół. 
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Wykr. 3.4. Liczba szkół ponadgimnazjalnych w wybranych województwach według typów szkół 

 
a Suma dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Likwidacja liceów profilowanych pozwoliła utrzymać w roku szkolnym 2010/11 średnią liczbę 

uczniów przypadającą na jedną szkołę, zarówno w liceach ogólnokształcących jak i technikach, 

na poziomie zbliżonym do roku szkolnego 2005/06 pomimo malejącej liczby ludności w kolejnych 

rocznikach. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty9 od września 2012 roku nastąpi 

stopniowe „wygaszenie” liceów profilowanych poprzez odstąpienie od rekrutacji do klasy pierwszej 

z równoczesnym zagwarantowaniem możliwości ukończenia szkoły uczniom klas drugich i trzecich. 

 

Tabl. 3.1. Liczba uczniów przypadających na 1 szkołę ponadgimnazjalną w wybranych  
 województwach według typów szkół 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Licea ogólnokształcące Technika Licea profilowane 

2005/06 2010/11 2005/06 2010/11 2005/06 2010/11 

woj. małopolskie 326 313 290 293 115 81

razem a 305 291 273 278 134 79

a Suma dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży zaczną odczuwać skutki niżu demograficznego, czyli 

spadającą liczbę uczniów dopiero po 2013 roku. W perspektywie kilku lat w obszarze średnich szkół 

zawodowych to technika będą głównym źródłem przyszłych kandydatów na studia. 

 Warto również zwrócić uwagę na malejący odsetek absolwentów uzyskujących świadectwo 

maturalne w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych (wykres 3.5). W województwie małopolskim 

odsetek ten w roku szkolnym 2003/04 wynosił 92,0%, natomiast w roku szkolnym 2009/10 spadł 

                                                      
9 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, 
poz. 1206). 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2005/06 2010/11

licea profilowane razem

w tym woj. małopolskie

ponadgimnazjalne technika razem

w tym woj. małopolskie

licea ogólnokształcące razem

w tym woj. małopolskie

a

a

a



32 
 

do poziomu 71,2%. Dla porównania w przypadku liceów ogólnokształcących zmniejszył się z 97,2% 

w roku 2003/04 do 93,7% w roku 2009/10. 

 

Wykr. 3.5. Odsetek absolwentów otrzymujących świadectwo maturalne w ogólnej liczbie 
absolwentów w wybranych województwach według typów szkół 

 
a Technika i licea profilowane. b Suma dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego 
i lubelskiego. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Malejący odsetek absolwentów otrzymujących świadectwo maturalne był nie tylko wynikiem 

samej zdawalności egzaminu maturalnego, ale również świadomego wyboru dokonywanego przez 

uczniów o nieprzystępowaniu do egzaminu maturalnego (wykres 3.6). W roku szkolnym 2003/04 2,3% 

absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Małopolsce nie przystąpiło do egzaminu 

maturalnego, w roku szkolnym 2009/10 odsetek ten wyniósł 9,8%. W innych województwach zjawisko 

to było bardziej niekorzystne niż w Małopolsce. W analizowanych województwach łącznie 

w roku szkolnym 2003/04 3,5% absolwentów nie przystąpiło do egzaminu maturalnego, natomiast 

w roku szkolnym 2009/10 wskaźnik ten wzrósł do 17,2%. 
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Wykr. 3.6. Odsetek absolwentów nieprzystępujących do egzaminu maturalnego w ogólnej 
liczbie absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w wybranych województwach 

 
a Suma dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Malejący odsetek osób przystępujących do matury może oznaczać, że wśród młodzieży 

wybierającej średnie szkoły zawodowe, rosło zainteresowanie przede wszystkim zdobyciem zawodu 

i wejściem na rynek pracy bez podejmowania studiów. Największa zmiana w okresie ostatnich pięciu 

lat dotyczy woj. świętokrzyskiego, gdzie odsetek nieprzystępujących do matury wśród uczniów 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych wzrósł trzykrotnie (z 12,9% w roku szkolnym 2004/05 

do 38,5% w roku 2009/10). 

W przypadku szkół ogólnokształcących odsetek nieprzystępujących do matury oscylował 

w okolicach 2% z wyjątkiem woj. lubelskiego, gdzie w roku szkolnym 2009/10 wyniósł 6,6%. 

W przeciwieństwie do liceów ogólnokształcących (wysoka zdawalność i niski odsetek 

nieprzystępujących do matur) w przypadku szkół zawodowych w województwie małopolskim widoczne 

były zmiany odsetka absolwentów, którzy nie uzyskali świadectwa maturalnego. W związku 

z wygaszaniem liceów profilowanych warto przyjrzeć się jak kształtowało się to zjawisko w samych 

technikach, w których w roku szkolnym 2009/10 świadectwo maturalne uzyskało średnio o 20 pkt proc. 

absolwentów mniej w stosunku do roku szkolnego 2003/04. Największy odsetek absolwentów 

kończących szkołę bez uzyskania świadectwa maturalnego odnotowano w technikach podregionu 

tarnowskiego (wykres 3.7). 
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Wykr. 3.7. Odsetek absolwentów techników, którzy nie uzyskali świadectwa maturalnego 
w ogólnej liczbie absolwentów w województwie małopolskim 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Spadek liczby absolwentów otrzymujących świadectwo maturalne, którzy są potencjalnymi 

kandydatami na studia, był wynikiem zarówno spadku liczebności kolejnych roczników, jak i malejącej 

liczby uczniów przystępujących do matury (szczególnie w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych) 

oraz spadającą zdawalnością egzaminu maturalnego. Spadek zdawalności egzaminu maturalnego 

szczególnie widoczny był w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, ponieważ dla liceów 

ogólnokształcących zarówno liczba absolwentów przystępujących do matury, jak i zdawalność 

utrzymywała się na wysokim poziomie – odsetek przystępujących do matury w analizowanych 

województwach łącznie w roku szkolnym 2009/10 wynosił 97,2%, natomiast zdawalność 95,1%. 

Dla porównania w przypadku techników odsetek przystępujących do matury w roku szkolnym 2009/10 

wyniósł 84,7%, a zdawalność 74,6%. 
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Podsumowując, w roku akademickim 2015/16 dynamika liczby potencjalnych kandydatów 

na studia, czyli otrzymujących świadectwo maturalne w roku szkolnym 2014/15, w analizowanych 

województwach w stosunku do roku akademickiego 2004/05 według szacunków wynosić będzie 55,2, 

czyli liczba potencjalnych kandydatów w roku akademickim 2015/16 spadnie o 44,8% w porównaniu 

do roku akademickiego 2004/05. W roku akademickim 2015/16 w porównaniu z rokiem 2010/11 liczba 

potencjalnych kandydatów na studia spadnie o 21,0% (wykres 3.8). 

 

Wykr. 3.8. Liczba potencjalnych kandydatów na studia10 

  
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

  

                                                      
10 Łączna liczba absolwentów otrzymujących świadectwo maturalne w poprzednim roku szkolnym (potencjalnymi kandydatami 
na studia w roku akademickim 2004/05 są absolwenci, którzy otrzymali świadectwo maturalne w roku szkolnym 2003/04) 
w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim i lubelskim. 
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Rozdział  4. Popyt na usługi edukacyjne 
 

W rozdziale przedstawione zostały wyniki badania tendencji i kierunków zmian na rynku usług 

szkolnictwa wyższego w województwie małopolskim11. 

W badaniu wzięło udział 59,4% uczelni z Małopolski – 13 uczelni publicznych spośród 

15 mających tu siedzibę, co stanowi 86,7% oraz 6 spośród 17 uczelni prywatnych, czyli 35,3%. 

Przebadane szkoły wyższe skupiały w roku akademickim 2010/11 90,8% ogółu studentów 

województwa małopolskiego. Prezentowane w poniższej części raportu zestawienia zostały obliczone 

na podstawie danych uzyskanych z uczelni, które wzięły udział w badaniu. 

W oparciu o zebrane dane przeprowadzono analizę zmian popularności poszczególnych grup 

kierunków uzupełniając ją o prognozę na lata 2012/13 – 2015/16 oraz analizę usług edukacyjnych 

i współpracy uczelni z podmiotami rynku pracy. 

 

PREFEROWANE KIERUNKI STUDIÓW12 
 

Analiza popularności kierunków studiowania przedstawiona w niniejszej części raportu została 

wykonana w podziale na kierunki, które zostały zagregowane w osiem odpowiadających sobie grup 

tematycznych zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (International 

Standard Classification of Education) ISCED’97. Aby jak najdokładniej przedstawić zachodzące 

zmiany, popularność poszczególnych grup kierunków została przedstawiona w rozbiciu na podgrupy13 

stosowane w GUS14. 

 

  

                                                      
11 Wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonego badania znajdują się w uwagach metodologicznych w pkt 1 na s. 8. 
12 Dane prezentowane w tej części raportu dotyczące liczby kandydatów oraz limitu przyjęć obejmują uczelnie, które wzięły 
udział w badaniu tendencji i kierunków zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w województwie małopolskim. Każdorazowo 
dotyczą studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich dla uczelni mających siedzibę w województwie 
małopolskim łącznie z ich jednostkami zamiejscowymi. 
13 Z wyjątkiem grup: Kształcenie oraz Rolnictwo. Grupa Kształcenie jest tożsama z podgrupą kierunków pedagogicznych. Grupa 
Rolnictwo jest tożsama z podgrupą kierunków rolniczych, leśnych i rybactwa, ponieważ podgrupa kierunków weterynaryjnych 
również zaliczana do grupy Rolnictwo nie występuje w Małopolsce. 
14 Patrz publikacja GUS Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r. 
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Tabl. 4.1. Podział grup kierunków studiów 
 

Grupy kierunków studiów Podgrupy kierunków studiów 

Kształcenie (pedagogika) pedagogiczne 

Nauki humanistyczne i sztuka artystyczne 
humanistyczne 

Nauki społeczne, gospodarka 
i prawo 

dziennikarstwo i informacja 
ekonomia i administracja 
prawne 
społeczne 

Nauka (nauki matematyczno-
przyrodnicze i informatyczne) 

biologiczne 
fizyczne 
informatyczne 
matematyczno-statystyczne 

Nauki techniczne (technika, 
przemysł, budownictwo) 

architektura i budownictwo 
inżynieryjno-techniczne 
produkcja i przetwórstwo 

Rolnictwo rolnicze, leśne i rybactwa 
weterynaryjne 

Nauki medyczne medyczne 
opieka społeczna 

Usługi 

ochrona i bezpieczeństwo 
ochrona środowiska 
usługi dla ludności 
usługi transportowe 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji ISCED’97 oraz GUS. 

 

Popularność grup kierunków studiów, mierzona liczbą kandydatów przypadających 

na jedno miejsce, została przedstawiona dla lat akademickich 2004/05 – 2011/12. Zestawienia te 

zostały dodatkowo uzupełnione o wartości prognozowane na lata 2012/13 – 2015/16. Należy 

zaznaczyć, że za limit miejsc na lata akademickie 2012/13 – 2015/16 przyjęto poziom z roku 

akademickiego 2011/12. Prognoza nie uwzględnia polityki szkół wyższych, które mogą zmienić limit 

miejsc na dotychczas funkcjonujących kierunkach lub uruchomić nowe kierunki. 

Na podstawie danych o liczbie kandydatów oraz limitach przyjęć na poszczególne kierunki 

przekazanych przez małopolskie uczelnie za lata akademickie 2004/05 – 2011/12 przeanalizowano, 

jak kształtował się udział poszczególnych kierunków w ogólnej liczbie kandydatów oraz oszacowano 

tendencję na lata akademickie 2012/13 – 2015/16. Przy wykorzystaniu oszacowanego odsetka oraz 

w oparciu o prognozowaną liczbę potencjalnych kandydatów, uwzględniającą również udział 

poszczególnych województw w ogólnej liczbie studentów małopolskich uczelni, wyznaczona została 

bezwzględna liczba kandydatów na poszczególne grupy kierunków. Prognozowane wartości 

uwzględniają zatem zarówno zmiany zainteresowania poszczególnymi kierunkami wśród osób 

chętnych na studia, jak i zmiany demograficzne. Należy pamiętać, że w związku z malejącą liczbą 

potencjalnych kandydatów na studia w małopolskich szkołach wyższych (absolwentów otrzymujących 

świadectwo maturalne w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim 

i lubelskim) zmniejszenie udziału danego kierunku w ogólnej liczbie kandydatów powoduje jeszcze 

większy spadek bezwzględnej liczby kandydatów. Z kolei wzrost odsetka niekoniecznie przełoży się 

na wzrost bezwzględnej liczby kandydatów. 



38 
 

W latach akademickich 2004/05 – 2011/12 największy udział w ogólnej liczbie kandydatów 

stanowiła grupa kierunków Nauki społeczne, gospodarka i prawo, jednak odsetek kandydatów 

wybierających kierunki z tej grupy w kolejnych latach był coraz mniejszy (wykres 4.1). Z kolei rósł 

udział chętnych na studiowanie kierunków z grupy Nauki techniczne. W roku akademickim 2011/12 

odsetek kandydatów z grupy kierunków Nauki społeczne, gospodarka i prawo w ogólnej liczbie 

kandydatów wynosił 25,9%, natomiast z grupy kierunków Nauki techniczne 24,6%. Dla porównania 

w roku akademickim 2004/05 wartość udziału obu grup wynosiła odpowiednio 36,5% i 18,1%. Według 

prognozy już w roku 2012/13 grupa kierunków Nauki techniczne będzie miała większy udział w ogólnej 

liczbie kandydatów niż grupa Nauki społeczne, gospodarka i prawo. 

W roku akademickim 2011/12 w porównaniu z rokiem 2004/05 tendencję wzrostową 

odnotowała również grupa kierunków Usługi oraz Nauki medyczne, natomiast spadł udział grup: 

Nauka, Nauki humanistyczne oraz Rolnictwo. Przewiduje się, że w najbliższych latach 2012/13 – 

2015/16 w dalszym ciągu maleć będzie udział grup: Nauki społeczne, gospodarka i prawo, Nauka 

oraz Kształcenie, z kolei coraz większy odsetek stanowić będą Nauki techniczne oraz Usługi. 

 

Wykr. 4.1. Struktura kandydatów na studia według grup kierunków 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

 

W roku akademickim 2004/05 na małopolskich uczelniach o jedno miejsce na studiach 

stacjonarnych ubiegało się przeciętnie 3,4 osoby (wykres 4.2). Do roku akademickiego 2008/09 liczba 

kandydatów przypadająca na jedno miejsce stale spadała do poziomu 2,8. W kolejnych latach wahała 

się w granicach od 2,8 do 3,0 i w roku akademickim 2011/12 osiągnęła wartość 2,9 osób na miejsce. 

Liczba kandydatów na miejsce różniła się w zależności od typu uczelni. W przypadku szkół 

niepublicznych liczba kandydatów przypadających na jedno miejsce była znacznie niższa 
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w porównaniu ze szkołami publicznymi. W latach akademickich 2004/05 – 2011/12 liczba osób 

na miejsce dla uczelni niepublicznych wahała się w granicach od 0,7 do 0,9, natomiast dla uczelni 

publicznych w granicach od 3,0 do 3,8. W roku akademickim 2011/12 w porównaniu z rokiem 2004/05 

liczba kandydatów na miejsce na uczelniach publicznych zmniejszyła się z poziomu 3,8 do 3,2 – 

spadek o 0,6 osoby na miejsce. W analogicznym okresie liczba kandydatów na miejsce w szkołach 

niepublicznych spadła z poziomu 0,9 na 0,7 osoby – spadek o 0,2 osoby na miejsce. 

Na zmianę liczby kandydatów przypadających na jedno miejsce wpływa nie tylko zmiana 

liczby osób ubiegających się o dostanie się na studia, ale również limitu przyjęć ustalanego przez 

uczelnie. W związku z niekorzystnymi zmianami demograficznymi szkoły wyższe coraz silniej 

konkurują między sobą o studentów, m.in. poprzez uruchamianie nowych kierunków. W roku 

akademickim 2005/06 nowouruchomione kierunki stanowiły 7,0% wszystkich dostępnych kierunków, 

w roku 2011/12 odsetek ten spadł do 0,8%. W przypadku szkół publicznych wartości udziału nowych 

kierunków w ogólnej liczbie kierunków były zbliżone do poziomu ogółem, natomiast inaczej 

kształtowała się sytuacja wśród szkół niepublicznych. W roku akademickim 2004/05 kierunki 

nowouruchomione stanowiły 16,4% ogółu kierunków dostępnych na uczelniach niepublicznych. 

W kolejnych latach odsetek nie był już tak wysoki, wahał się od 5,7% do 6,6%, w roku 2010/11 

osiągnął wartość 5,8%. Znaczny spadek nastąpił w roku akademickim 2011/12, kiedy to 

nowoutworzone kierunki stanowiły zaledwie 0,4% ogólnej liczby kierunków na uczelniach 

niepublicznych. 

 

Wykr. 4.2. Liczba kandydatów przypadająca na jedno miejsce według typów szkół 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

 

W roku akademickim 2004/05 najwięcej kandydatów na jedno miejsce odnotowano w grupach 

kierunków: Nauki humanistyczne i sztuka, Nauki społeczne, gospodarka i prawo oraz Nauki medyczne 

(wykres 4.3). W roku akademickim 2011/12 w porównaniu z rokiem 2004/05 popularność tych grup 

kierunków spadła. W przypadku grupy Nauki humanistyczne i sztuka spowodowane to było 

zwiększeniem limitu przyjęć o 50,0% przy jednoczesnym zwiększeniu liczby kandydatów o 3,3%. 

3,4 3,3

3,0 3,0 2,8 2,8 3,0 2,9

3,8 3,7
3,3

3,2
3,0

3,1
3,3

3,2

0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8
0,7 0,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

ogółem szkoły publiczne szkoły niepubliczne



40 
 

Na kierunkach z grupy Nauki społeczne, gospodarka i prawo spadła zarówno liczba chętnych, 

jak i liczba oferowanych miejsc przez uczelnie, spadek w roku 2011/12 w stosunku do 2004/05 wyniósł 

odpowiednio: 29,3% i 6,7%. Inaczej kształtowała się sytuacja w grupie kierunków Nauki medyczne, 

które nadal były jedną z najpopularniejszych grup, liczba kandydatów w analogicznym okresie 

zwiększyła się ponad dwukrotnie – o 116,6%, zwiększył się również limit miejsc – o 23,3%. 

W roku akademickim 2011/12 najbardziej popularne, oprócz wspomnianej grupy Nauki 

medyczne, były grupy kierunków: Rolnictwo oraz Usługi. Dość znaczny wzrost liczby kandydatów 

przypadających na jedno miejsce w grupie kierunków Rolnictwo spowodowany był przede wszystkim 

znacznym ograniczeniem limitu przyjęć. Liczba chętnych w roku 2011/12 spadła o 33,3% 

w porównaniu z rokiem 2004/05, natomiast limit przyjęć zmniejszono prawie dwukrotnie – o 48,2%. 

W przypadku grupy kierunków Usługi ze względu na duże zainteresowanie kandydatów w latach 

2004/05 – 2011/12 limit przyjęć stale rósł, w roku 2011/12 uczelnie oferowały o 96,0% więcej miejsc 

niż w roku 2004/05. W tym samym czasie liczba chętnych zwiększyła się o 110,9%. Należy podkreślić, 

że za sprawą nowouruchomionego na jednej z krakowskich uczelni kierunku, który od pierwszego 

roku cieszył się ogromnym powodzeniem, w roku akademickim 2007/08 nastąpił gwałtowny wzrost 

popularności grupy Usługi. 

Przy założeniu, że limit przyjęć pozostanie na poziomie z roku 2011/12, w roku akademickim 

2015/16 najbardziej oblegane pozostaną grupy kierunków: Rolnictwo, Nauki medyczne oraz Usługi. 

Według prognozy zbliży się do nich ciesząca się coraz większą popularnością grupa kierunków Nauki 

techniczne. Liczba kandydatów na kierunki z grupy Nauki techniczne od roku akademickiego 2005/06 

do roku 2011/12 stale rosła. W roku 2011/12 liczba osób zainteresowanych studiowaniem kierunków 

z grupy Nauki techniczne była o 35,7% wyższa niż w roku 2004/05, a uczelnie oferowały o 14,4% 

więcej miejsc dla zainteresowanych studiowaniem tej tematyki. 

Według szacunku najmniej kandydatów na jedno miejsce przypadać będzie w grupie 

kierunków Kształcenie oraz Nauka. W grupie Kształcenie liczba kandydatów w roku akademickim 

2011/12 w porównaniu z rokiem 2004/05 wzrosła o 9,0%, limit przyjęć zwiększył się jednocześnie 

o 86,7%. Natomiast w przypadku grupy Nauka liczba osób zainteresowanych studiowaniem 

tej tematyki w roku akademickim 2011/12 spadła o 25,5% w stosunku do roku 2004/05, w tym czasie 

limit miejsc zwiększył się o 21,1%. 
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Wykr. 4.3. Liczba kandydatów przypadająca na jedno miejsce według grup kierunków 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

 

Spośród wszystkich kierunków grupy Kształcenie największy udział w ogólnej liczbie 

kandydatów miała Pedagogika, która w roku akademickim 2011/12 skupiała 61,5% ogółu kandydatów 

grupy Kształcenie. Udział Pedagogiki spadł o 4,9 pkt proc. w porównaniu z rokiem 2004/05. Z kolei 

udział kierunku Pedagogika specjalna zwiększył się z poziomu 4,7% w roku 2006/07 do 12,4% 

w roku 2011/12. 

W roku akademickim 2011/12 największym zainteresowaniem cieszył się kierunek 

Pedagogika specjalna, gdzie w przeliczeniu na jedno miejsce przypadało 3,3 kandydatów. Kolejnym 

pod względem popularności kierunkiem była Pedagogika ze współczynnikiem 2,3 osób na miejsce. 

 

Tabl. 4.2. Podział grupy kierunków Kształcenie 
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji ISCED’97 oraz GUS. 
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W grupie Rolnictwo największy odsetek w ogólnej liczbie kandydatów w roku akademickim 

2011/12 stanowił kierunek Ogrodnictwo. Jego udział wynosił 42,0% i w porównaniu z rokiem 2004/05 

zwiększył się o 11,7 pkt proc. Kolejnym kierunkiem z największą liczbą kandydatów w roku 2011/12 

była Zootechnika. Jej udział wynosił 25,4% i był o 11,1 pkt proc. wyższy niż w roku 2004/05. 

Kierunki: Ogrodnictwo i Zootechnika były w roku akademickim 2011/12 najbardziej obleganymi 

kierunkami z grupy kierunków Rolnictwo. Na kierunku Ogrodnictwo odnotowano wówczas 4,8 osób 

na miejsce, natomiast dla kierunku Zootechnika 4,1 osób na miejsce. 

 

Tabl. 4.3. Podział grupy kierunków Rolnictwo 
 

Podgrupy kierunków Kierunki 

Rolnicze, leśne i rybactwa

Agroekonomia 
Leśnictwo 
Ogrodnictwo 
Rolnictwo 
Rybactwo 
Zootechnika 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji ISCED’97 oraz GUS. 

 

W grupie kierunków Nauki społeczne, gospodarka i prawo największy udział w ogólnej liczbie 

kandydatów miała podgrupa kierunków społecznych. Udział tej podgrupy w roku 2011/12 wynosił 

47,0% wszystkich kandydatów grupy Nauki społeczne, gospodarka i prawo. Dla porównania w roku 

2004/05 odsetek ten był niższy o 9,3 pkt proc. i wynosił 37,7%.  

 

Wykr. 4.4. Liczba kandydatów przypadająca na jedno miejsce w grupie kierunków 
Nauki społeczne, gospodarka i prawo 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

 

Kolejną podgrupą skupiającą największą liczbę kandydatów była ekonomia i administracja. 

W roku akademickim 2011/12 37,5% ogółu kandydatów z grupy Nauki społeczne, gospodarka i prawo 

stanowili zainteresowani tematyką ekonomii i administracji, w tym przypadku odnotowano spadek 
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udziału o 15,1 pkt proc. w porównaniu z 52,6% w roku 2004/05. Pozostałe podgrupy zaliczane 

do grupy kierunków Nauki społeczne, gospodarka i prawo to kierunki prawne oraz dziennikarstwo 

i informacja, stanowiły one w roku akademickim 2011/12 odpowiednio: 9,7% oraz 5,8% ogółu 

kandydatów w grupie kierunków Nauki społeczne, gospodarka i prawo. W porównaniu z rokiem 

2004/05 zwiększył się zarówno udział dziennikarstwa i informacji, jak i kierunków prawnych. 

W latach 2004/05 – 2011/12 największym zainteresowaniem cieszyła się podgrupa 

dziennikarstwo i informacja, w przypadku której w roku 2011/12 na jedno miejsce przypadało 

4,1 kandydatów. Kolejną podgrupą z największą liczbą kandydatów na miejsce w roku 2011/12 były 

kierunki prawne z 3,8 osobami na miejsce, kierunki społeczne z 2,9 osobami na miejsce 

oraz ekonomia i administracja z 2,7 osobami na miejsce. Zakładając, że limit przyjęć pozostanie 

na poziomie z roku 2011/12, według prognozy w roku akademickim 2015/16 kierunki prawne 

oraz dziennikarstwo i informacja nadal pozostaną najbardziej oblegane, z tym że liczba kandydatów 

na miejsce w podgrupie kierunków prawnych przekroczy liczbę kandydatów na miejsce w podgrupie 

dziennikarstwo i informacja. 

 

Tabl. 4.4. Podział grupy kierunków Nauki społeczne, gospodarka i prawo 
 

Podgrupy kierunków Kierunki 

Dziennikarstwo i informacja Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

Ekonomia i administracja 

Administracja 
Administracja publiczna 
Finanse i bankowość  
Finanse i rachunkowość 
Gospodarka i administracja publiczna 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 
Rachunkowość i controlling 
Stosunki międzynarodowe 
Towaroznawstwo 
Zarządzanie 

Prawne Prawo 

Społeczne 

Analityka gospodarcza 
Ekonomia 
Etnologia 
Europeistyka 
Gospodarka przestrzenna 
Kulturoznawstwo 
Nauki o rodzinie 
Politologia 
Polityka społeczna 
Psychologia 
Socjologia 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji ISCED’97 oraz GUS. 

 

W przypadku grupy kierunków Nauki techniczne największy udział w ogólnej liczbie 

kandydatów miała podgrupa kierunków inżynieryjno-technicznych. Udział kierunków inżynieryjno-

technicznych w roku 2011/12 wynosił 43,2% wszystkich kandydatów grupy Nauki techniczne. 

Dla porównania w roku 2004/05 odsetek ten był wyższy o 8,8 pkt proc. i wynosił 52,0%. Kolejną 
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podgrupą skupiającą największą liczbę kandydatów była architektura i budownictwo. W roku 

akademickim 2011/12 podgrupa ta stanowiła 32,0% kandydatów grupy Nauki techniczne, 

w tym przypadku odnotowano spadek udziału o 0,8 pkt proc. w porównaniu z poziomem 32,8% w roku 

2004/05. Ostatnia z podgrup zaliczanych do grupy kierunków Nauki techniczne – produkcja 

i przetwórstwo stanowiła w roku akademickim 2011/12 24,8%, jej udział w porównaniu z rokiem 

2004/05 zwiększył się o 9,6 pkt proc. 

 

Wykr. 4.5. Liczba kandydatów przypadająca na jedno miejsce w grupie kierunków 
Nauki techniczne 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

 

Największym zainteresowaniem w grupie kierunków Nauki techniczne w latach 2004/05 – 

2011/12 cieszyła się podgrupa architektura i budownictwo, w przypadku której w roku 2011/12 

na jedno miejsce przypadało 5,6 kandydatów. Kierunki inżynieryjno-techniczne oraz produkcja 

i przetwórstwo w latach 2006/07 – 2011/12 odnotowywały zbliżoną liczbę kandydatów na miejsce. 

W roku 2011/12 w podgrupie produkcja i przetwórstwo przypadało 2,5 kandydatów na miejsce, zaś 

w podgrupie kierunków inżynieryjno-technicznych 2,4 kandydatów na miejsce. Według prognozy, 

przy założeniu, że limit przyjęć pozostanie na poziomie z roku 2011/12, w roku akademickim 2015/16 

podgrupa architektura i budownictwo pozostanie najbardziej oblegana. 
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Tabl. 4.5. Podział grupy kierunków Nauki techniczne 
 

Podgrupy kierunków Kierunki 

Architektura i budownictwo 

Architektura i urbanistyka 
Architektura krajobrazu 
Budownictwo 
Geodezja i kartografia 

Inżynieryjno-techniczne 

Automatyka i robotyka 
Biotechnologia 
Elektronika i telekomunikacja 
Elektrotechnika 
Energetyka 
Fizyka techniczna 
Informatyka stosowana a 
Inżynieria akustyczna 
Inżynieria biomedyczna 
Inżynieria chemiczna i procesowa 
Inżynieria mechaniczna i materiałowa 
Inżynieria obliczeniowa 
Mechanika i budowa maszyn 
Mechatronika 
Metalurgia 
Technika rolnicza i leśna 
Technologia chemiczna 
Technologia materiałów 
Wirtotechnologia 

Produkcja i przetwórstwo 

Ceramika 
Górnictwo i geologia 
Inżynieria materiałowa 
Inżynieria naftowa i gazownicza 
Nanotechnologie i nanomateriały 
Technologia żywności i żywienie człowieka 
Zaawansowane materiały i nanotechnologie 
Zarządzanie i inżynieria produkcji 

a Zgodnie z podziałem stosowanym na podstawie programu studiów kierunek Informatyka stosowana na Akademii Górniczo-
Hutniczej został zaklasyfikowany do podgrupy kierunków inżynieryjno-technicznych. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji ISCED’97 oraz GUS. 

 

W grupie kierunków Nauka największy udział w ogólnej liczbie kandydatów miała podgrupa 

kierunków biologicznych. Udział kierunków biologicznych w roku 2011/12 wynosił 35,5% wszystkich 

kandydatów grupy Nauka. Dla porównania w roku 2004/05 odsetek ten był niższy o 10,5 pkt proc. 

i wynosił 25,0%. Kolejną podgrupą skupiającą największą liczbę kandydatów były kierunki 

informatyczne. W roku akademickim 2011/12 kierunki informatyczne stanowiły 31,7% kandydatów 

grupy Nauka, w porównaniu z 33,6% w roku 2004/05 odnotowano spadek udziału o 1,9 pkt proc. 

Pozostałe podgrupy zaliczane do grupy kierunków Nauka to kierunki fizyczne oraz matematyczno-

statystyczne, które stanowiły w roku akademickim 2011/12 odpowiednio: 18,4% oraz 14,4%. 

W porównaniu z rokiem 2004/05 spadł udział zarówno kierunków fizycznych, jak i kierunków 

matematyczno-statystycznych. 
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Wykr. 4.6. Liczba kandydatów przypadająca na jedno miejsce w grupie kierunków Nauka 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

 

W roku akademickim 2004/05 największym zainteresowaniem w grupie Nauka cieszyła się 

podgrupa kierunków fizycznych oraz biologicznych, w przypadku których odnotowano 4,7 kandydatów 

na miejsce. W latach 2005/06 – 2006/07 liczba kandydatów przypadających na jedno miejsce 

na kierunkach fizycznych była wyższa niż na kierunkach biologicznych. W latach 2008/09 – 2011/12 

kierunki biologiczne przewyższyły zainteresowanie kierunkami fizycznymi. W roku 2011/12 na jedno 

miejsce na kierunkach biologicznych przypadało 2,8 kandydatów, z kolei w przypadku kierunków 

fizycznych na jedno miejsce przypadało 1,9 osoby. Kolejną po kierunkach biologicznych podgrupą 

z największą liczbą kandydatów na miejsce w roku 2011/12 były kierunki informatyczne z 2,2 osobami 

na miejsce oraz kierunki matematyczno-statystyczne z 2,0 osobami na miejsce. Zakładając, że limit 

przyjęć pozostanie na poziomie z roku 2011/12, według prognozy w roku akademickim 2015/16 

podgrupa kierunków biologicznych pozostanie najbardziej oblegana. Kolejną po niej będzie podgrupa 

kierunków informatycznych. 
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Tabl. 4.6. Podział grupy kierunków Nauka 
 

Podgrupy kierunków Kierunki 

Biologiczne 

Biochemia 
Biologia 
Biologia i geografia 
Biologia i geologia 
Neurobiologia 
Ochrona środowiska 

Fizyczne 

Astronomia 
Biofizyka 
Chemia 
Chemia budowlana 
Chemia stosowana 
Fizyka 
Fizyka medyczna 
Geofizyka 
Geografia 
Geologia 

Informatyczne 
Informatyka 
Informatyka i ekonometria 
Informatyka stosowana a 

Matematyczno-statystyczne Matematyka 
Studia matematyczno-przyrodnicze 

a Zgodnie z podziałem stosowanym na podstawie programu studiów kierunek Informatyka stosowana na Akademii Górniczo-
Hutniczej został zaklasyfikowany do podgrupy kierunków inżynieryjno-technicznych. 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji ISCED’97 oraz GUS. 

 
Wśród dwóch podgrup należących do grupy kierunków Nauki humanistyczne i sztuka większy 

udział w ogólnej liczbie kandydatów miały kierunki humanistyczne. Udział kierunków humanistycznych 

w roku 2011/12 wynosił 84,3% ogółu kandydatów grupy Nauki humanistyczne i sztuka. 

Dla porównania w roku 2004/05 odsetek ten był wyższy o 4,4 pkt proc. i wynosił 88,7%. Drugą 

podgrupą zaliczaną do grupy kierunków Nauki humanistyczne i sztuka są kierunki artystyczne, które 

w roku 2011/12 skupiały 15,7% kandydatów. 

 
Wykr. 4.7. Liczba kandydatów przypadająca na jedno miejsce w grupie kierunków 

Nauki humanistyczne i sztuka 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 
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Wśród dwóch podgrup należących do grupy kierunków Nauki humanistyczne i sztuka 

większym zainteresowaniem w latach 2004/05 – 2006/07 cieszyły się kierunki humanistyczne, 

w przypadku których w roku 2004/05 na jedno miejsce przypadało 4,5 kandydatów. W latach 

2007/08 – 2010/11 liczba kandydatów na miejsce zarówno w przypadku kierunków humanistycznych, 

jak i artystycznych przyjmowała zbliżone wartości (w roku 2010/11 po 2,9 kandydatów na miejsce). 

Na kierunkach humanistycznych w roku akademickim 2011/12 liczba chętnych przypadających 

na jedno miejsce pozostała na niezmienionym poziomie. Natomiast w przypadku kierunków 

artystycznych spadła do poziomu 2,4 osób na miejsce. Przy założeniu, że limit przyjęć pozostanie 

na poziomie z roku 2011/12, prognoza wskazuje, że w roku akademickim 2015/16 kierunki 

humanistyczne pozostaną bardziej oblegane niż artystyczne. 

 

Tabl. 4.7. Podział grupy kierunków Nauki humanistyczne i sztuka 
 

Podgrupy kierunków Kierunki 

Artystyczne 

Architektura wnętrz 
Grafika 
Historia sztuki 
Malarstwo 
Muzyka kościelna 
Muzykologia 
Ochrona dóbr kultury 
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 
Wiedza o teatrze 
Wydział aktorski 
Wydział reżyserii dramatu 
Wzornictwo 

Humanistyczne 

Archeologia 
Filologia 
Filozofia 
Historia 
Kognitywistyka 
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne 
Religioznawstwo 
Teologia 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji ISCED’97 oraz GUS. 

 

Wśród dwóch podgrup należących do grupy kierunków Nauki medyczne większy udział 

w ogólnej liczbie kandydatów miała podgrupa kierunków medycznych. Udział kierunków medycznych 

w roku 2011/12 wynosił 96,9% wszystkich kandydatów grupy Nauki medyczne. Dla porównania w roku 

2004/05 odsetek ten był niższy o 0,4 pkt proc. i wynosił 96,5%. Drugą podgrupą zaliczaną do grupy 

kierunków Nauki medyczne skupiającą w roku 2011/12 3,1% kandydatów jest opieka społeczna. 
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Wykr. 4.8. Liczba kandydatów przypadająca na jedno miejsce w grupie kierunków 
Nauki medyczne 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

 

Spośród dwóch podgrup należących do grupy kierunków Nauki medyczne większym 

zainteresowaniem w latach 2004/05 – 2005/06 cieszyła się podgrupa opieka społeczna, w przypadku 

której w roku 2004/05 na jedno miejsce przypadało 5,7 kandydatów. W latach 2008/09 – 2011/12 

zdecydowanie wyższa była liczba kandydatów na miejsce w podgrupie kierunków medycznych. 

Na kierunkach medycznych w roku 2011/12 odnotowano 4,2 kandydatów na miejsce, wobec 

0,9 kandydata na miejsce w przypadku opieki społecznej. Zakładając, że limit przyjęć pozostanie 

na poziomie z roku 2011/12, według prognozy w roku akademickim 2015/16 kierunki medyczne 

pozostaną bardziej oblegane, z kolei w przypadku opieki społecznej prognozowana jest malejąca 

tendencja zainteresowania wśród kandydatów. 

 

Tabl. 4.8. Podział grupy kierunków Nauki medyczne 
 

Podgrupy kierunków Kierunki 

Medyczne 

Analityka medyczna 
Dietetyka 
Farmacja 
Fizjoterapia 
Kierunek lekarski 
Kierunek lekarsko-dentystyczny 
Pielęgniarstwo 
Położnictwo 
Ratownictwo medyczne 
Zdrowie publiczne 

Opieka społeczna Praca socjalna 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji ISCED’97 oraz GUS. 

 

W grupie kierunków Usługi największy udział w ogólnej liczbie kandydatów miała podgrupa 

ochrona środowiska. Udział ochrony środowiska w roku 2011/12 wynosił 46,3% wszystkich 

kandydatów grupy Usługi. Dla porównania w roku 2004/05 odsetek ten był wyższy o 13,5 pkt proc. 
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i wynosił 59,8%. Kolejną podgrupą skupiającą największą liczbę kandydatów były usługi dla ludności. 

W roku akademickim 2011/12 podgrupa usługi dla ludności stanowiła 25,9% kandydatów grupy 

Usługi, w porównaniu z 24,2% w roku 2004/05 odnotowano wzrost udziału o 1,7 pkt proc. Należy 

zaznaczyć, że pierwszy kierunek związany z tematyką ochrony i bezpieczeństwa został uruchomiony 

w roku akademickim 2008/09, wówczas udział tej podgrupy wynosił 0,6% ogółu kandydatów grupy 

Usługi. W kolejnych latach rosła liczba kandydatów zainteresowanych studiowaniem tej tematyki, 

w roku 2011/12 udział ochrony i bezpieczeństwa wzrósł do poziomu 20,9% kandydatów grupy Usługi. 

 

Wykr. 4.9. Liczba kandydatów przypadająca na jedno miejsce w grupie kierunków Usługi 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

 

W roku akademickim 2004/05 największym zainteresowaniem cieszyły się usługi dla ludności, 

odnotowano tu 4,8 kandydatów na miejsce. W roku akademickim 2007/08 nastąpił gwałtowny wzrost 

popularności tej podgrupy, podczas którego liczba kandydatów na miejsce zwiększyła się do poziomu 

8,4. Stało się tak za sprawą nowouruchomionego kierunku na jednej z krakowskich uczelni, który 

od pierwszego roku cieszył się ogromnym powodzeniem. Usługi dla ludności do roku 2010/11 były 

najbardziej obleganą spośród wszystkich podgrup grupy Usługi, jednak popularność tej podgrupy 

malała z roku na rok. W roku akademickim 2011/12 usługi dla ludności odnotowały najmniejszą 

w całej grupie Usługi liczbę kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce, wyniosła ona 2,4. Podgrupą 

z największą liczbą kandydatów na miejsce w roku 2011/12 była ochrona i bezpieczeństwo, gdzie 

liczba osób na miejsce wynosiła 4,6. Podgrupy: ochrona środowiska oraz usługi transportowe zarówno 

w roku 2004/05, jak i 2011/12 miały zbliżoną liczbę kandydatów na miejsce. Zakładając, że limit 

przyjęć pozostanie na poziomie z roku 2011/12, według prognozy w roku akademickim 2015/16 

najbardziej oblegana pozostanie podgrupa ochrona i bezpieczeństwo. Kolejną po niej będzie 

podgrupa ochrona środowiska. Z kolei w przypadku usług dla ludności przewidywana jest malejąca 

tendencja zainteresowania wśród kandydatów. 
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Tabl. 4.9. Podział grupy kierunków Usługi 
 

Podgrupy kierunków Kierunki 

Ochrona i bezpieczeństwo 
Bezpieczeństwo narodowe 
Bezpieczeństwo wewnętrzne 
Inżynieria bezpieczeństwa 

Ochrona środowiska Inżynieria środowiska 

Usługi dla ludności Kosmetologia 
Turystyka i rekreacja 

Usługi transportowe Transport 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji ISCED’97 oraz GUS. 

 

 

USŁUGI EDUKACYJNE SZKÓŁ WYŻSZYCH ORAZ WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI 
 

W ramach przeprowadzanego badania tendencji i kierunków zmian na rynku usług 

szkolnictwa wyższego do małopolskich szkół wyższych skierowano ankietę dotyczącą usług 

edukacyjnych oraz współpracy z podmiotami rynku pracy. Prezentowane poniżej zestawienia zostały 

przygotowane na podstawie danych uzyskanych z uczelni, które wzięły udział w badaniu15. 

Wśród badanych uczelni 94,4% nawiązało współpracę z pracodawcami dotyczącą kierowania 

studentów na praktyki i staże. Porównując uczelnie publiczne i niepubliczne pod względem liczby 

pracodawców, z którymi nawiązano współpracę, można zauważyć znaczną różnicę. Każda uczelnia 

niepubliczna współpracowała średnio z 32,5 pracodawcami, podczas gdy średnia wartość dla uczelni 

publicznych wynosiła 266,0. Także pod względem średniej liczby studentów skierowanych na praktyki 

w ramach współpracy, uczelnie publiczne osiągnęły wyższe wartości - 1004,3 osoby przy średniej 

208,6 studentów w przypadku uczelni niepublicznych. Uwzględniając, że wśród szkół wyższych, które 

wzięły udział w badaniu na 1 uczelnię publiczną przypadało w 2010 r. średnio 13,5 tys. studentów, zaś 

na 1 uczelnię prywatną 4,9 tys. studentów, liczba skierowanych na praktyki na uczelniach publicznych 

stanowiła średnio 7,4% ogółu studentów w 2010 r., a dla uczelni niepublicznych wskaźnik ten wyniósł 

4,3%. Wyniki te świadczą o tym, że studentom uczelni publicznych łatwiej jest dostać się na praktyki 

dzięki współpracy szkół wyższych z pracodawcami. 

 

  

                                                      
15 Wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonego badania znajdują się w uwagach metodologicznych w pkt 1 na s. 8. 
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Tabl. 4.2. Liczba kierunków zamawianych w Polsce 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 Ogółem W tym woj. małopolskie  Lokata woj. 

małopolskiego na tle 
pozostałych województw  w liczbach bezwzględnych  w % ogółem 

Projekty objęte wsparciem 
w latach 2008-2010 156 21 13,5 1. miejsce 

Projekty rozpatrzone 
pozytywnie w 2011 r. 88a 10 11,4 2. miejsce 

a Dofinansowanie uzyska 39 najlepszych projektów spośród 88 rozpatrzonych pozytywnie. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Od początku funkcjonowania programu do końca 2010 roku wsparciem zostało objętych 

156 projektów21 w ramach kierunków zamawianych22. W tym czasie w województwie małopolskim 

na 8 uczelniach wyższych, w ramach 21 projektów pomocą objętych zostało ogółem 40 kierunków. 

Dla Krakowa było to odpowiednio: 7 uczelni, na których realizowano 15 projektów obejmujących 

34 kierunki. Należy podkreślić, że Małopolska z 21 projektami zajęła 1. miejsce pod względem liczby 

projektów objętych wsparciem w latach 2008-2010, w kolejnych województwach – mazowieckim 

i śląskim – realizowano po 19 projektów. 

W przeprowadzonym w 2011 roku konkursie z całej Polski napłynęło 228 wniosków z uczelni, 

które chciały kształcić studentów w ramach kierunków zamawianych. Spośród nich pozytywnie 

rozpatrzonych zostało 88 (38,6% ogółu złożonych wniosków). 39 najlepszych projektów uzyska 

dofinansowanie. Z województwa małopolskiego 16 uczelni złożyło 19 wniosków. Spośród 

19 wniosków 10 otrzymało pozytywny wynik (52,6% złożonych wniosków). Projekty pozytywnie 

ocenione przypadają na 6 małopolskich szkół wyższych, z których 4 mają swoją siedzibę w Krakowie. 

W roku 2011 najwięcej, bo 13, projektów rozpatrzonych pozytywnie przypadało na województwo 

śląskie, w województwie małopolskim liczba ta wynosiła 10, zaś w województwie mazowieckim 

9 projektów. 

Dzięki otrzymanym środkom, wyłonione w konkursie uczelnie otrzymują możliwość 

m.in. zwiększenia naboru na kierunkach, które zostały określone mianem kluczowych dla gospodarki 

oraz unowocześnienia programu studiów, a tym samym mogą podnieść atrakcyjność swojej oferty. 

Wiele zyskują także studenci, decydujący się na tego typu studia. Najlepsi z nich mają szansę 

otrzymać stypendium w wysokości nawet 1000 złotych miesięcznie. Zwycięskie uczelnie kładą nacisk 

na wyrównywanie szans na początku edukacji, ale także wspierają i pomagają w kształtowaniu ścieżki 

kariery zawodowej. Organizują kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego 

roku, obozy naukowe, kursy z języka angielskiego oraz kursy i staże, dające możliwość zdobycia 

dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Dzięki dofinansowaniu, zajęcia dydaktyczne 

prowadzone są przez wybitnych specjalistów, ekspertów w danej dziedzinie. Studenci otrzymują 
                                                      
21 Zestawienie uczelni dotychczas objętych wsparciem w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/kierunki-zamawiane/kierunki-zamawiane/artykul/ 
zestawienie-uczelni-dotychczas-objetych-wsparciem-w-ramach-priorytetu-iv-dzialanie-411-podzia/ (odczyt 21.XI.2011 r.). 
22 Uczelnia może prowadzić więcej niż jeden kierunek zamawiany. Dodatkowo dany kierunek może występować więcej niż raz, 
w przypadku gdy funkcjonuje w ramach projektów realizowanych w różnych latach. 
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Rozdział  6. Absolwenci szkół wyższych 
 

Jednym z czynników kształtujących sytuację na rynku pracy jest liczba absolwentów szkół 

wyższych. Na przestrzeni ostatniej dekady obserwowano wzrost liczby osób kończących studia 

wyższe. Absolwentów studiów wyższych24 w roku akademickim 2009/10 było w Małopolsce 48,4 tys. 

(wykres 6.1). W porównaniu do sytuacji w Polsce, rozwój liczby absolwentów małopolskich uczelni był 

znacznie bardziej dynamiczny. W roku 2009/10 liczba absolwentów w województwie małopolskim była 

o 93,6% wyższa niż w roku 2001/02. Dla Polski wzrost liczby absolwentów w tych latach wyniósł 

39,5%. W roku akademickim 2001/02 absolwenci małopolskich uczelni stanowili 7,4% wszystkich 

absolwentów w kraju, natomiast w roku 2009/10 ten udział wynosił już 10,2%. 

 

Wykr. 6.1. Liczba absolwentów24 małopolskich uczelni  

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na postawie danych GUS. 
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Tabl. 6.1. Liczba absolwentów szkół wyższych w województwie małopolskim 
 według grup kierunków 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba absolwentów 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Ogółem 29188 30790 33515 39081 40195 33595 31693

Kształcenie (pedagogika) 2584 2534 3569 3957 3757 3313 2731

Nauki humanistyczne i sztuka 3348 3676 3089 4143 4285 3100 3297

Nauki społeczne, gospodarka 
i prawo 

10796 12161 14185 15392 13186 11445 9250

Nauka (nauki matematyczno-
przyrodnicze i informatyczne) 

2834 2833 2905 3739 3716 3030 2976

Nauki techniczne (technika, 
przemysł, budownictwo) 

5190 4806 4849 5378 9055 6251 6528

Rolnictwo 753 774 813 1272 698 711 690

Nauki medyczne 1821 1927 1962 2394 2572 2758 3395

Usługi 1862 2079 2143 2806 2927 2988 2826

U w a g a. Ze względu na zmianę systemu studiów (wprowadzanie dwustopniowej formy kształcenia) do roku akademickiego 
2010/11 na ogólną liczbę absolwentów składają się absolwenci studiów I stopnia, którzy rozpoczęli naukę po 2005 r. 
oraz absolwenci studiów magisterskich, którzy rozpoczęli naukę przed reformą, co w efekcie powoduje, że liczba absolwentów 
jest zawyżona. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na postawie danych GUS. 

 

Analiza danych w podziale na grupy kierunków wskazała na występowanie dużego 

zróżnicowania poziomu dynamiki liczby absolwentów. W przypadku grup kierunków, na których 

studiuje najwięcej osób – Nauki społeczne, gospodarka i prawo oraz Nauki techniczne obserwowano 

duże zmiany w liczbie absolwentów. W przypadku grupy Nauki społeczne, gospodarka i prawo 

zauważyć można, że prognozowana na rok akademicki 2012/13 liczba absolwentów będzie niższa 

od tej z roku 2009/10 o 39,9%. W roku akademickim 2012/13 r. liczba ta będzie też niższa niż liczba 

absolwentów w roku 2006/07, co może wskazywać na znaczny spadek zainteresowania młodych osób 

kierunkami z tej grupy. 

Odmienna sytuacja wystąpiła w przypadku kierunków technicznych – przewiduje się, 

że w roku akademickim 2012/13 liczba absolwentów wzrośnie o 21,4% w stosunku do roku 2009/10 

oraz o 25,8% w stosunku do roku 2006/07. Duży wzrost liczby studiujących kierunki techniczne może 

świadczyć o większej świadomości wśród młodych ludzi odnośnie wyboru kierunku, coraz częściej 

decydują się oni na studia, na które aktualnie jest zapotrzebowanie na rynku pracy. 

Wśród kierunków z grup: Kształcenie oraz Nauka prognoza na rok akademicki 2012/13 

wskazuje na spadek o odpowiednio: 31,0% i 20,4% liczby absolwentów w porównaniu 

do roku 2009/10. Podobna sytuacja występuje w grupie Nauk humanistycznych i sztuki, gdzie 

prognozowana na rok 2012/13 liczba absolwentów będzie niższa niż w roku 2009/10 o 20,4%. 
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