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INFORMACJA O BADANIU
W 2021 r. powstała kolejna edycja raportu pn. „Kobiety na Politechnikach”,
opracowywanego cyklicznie przez ekspertów z Ośrodka Przetwarzania Informacji1 oraz
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy2. Celem głównym danego badania jest analiza
sytuacji kobiet na poszczególnych szczeblach kariery akademickiej w tzw. obszarze
STEM (tj. Science, Technology, Engineering, Mathematics).
Raport prezentuje dane o studentach i doktorantach z roku akademickiego 2019/2020 oraz
o absolwentach kończących studia w tym roku akademickim, z naciskiem na procentowy udział kobiet.
Prezentowane są również dane z okresu ostatnich kilku lat – od roku akademickiego 2014/2015,
co pozwala na analizę porównawczą w tym względzie.
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Wszystkie dane zawarte w omawianym raporcie pochodzą z systemu informacji o nauce
i szkolnictwie wyższym POL-on, administrowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji
– Państwowy Instytut Badawczy. System ten stworzony został w celu gromadzenia informacji
o sektorze szkolnictwa wyższego i nauki w Polsc

1 Ośrodek Przetwarzania Informacji ma charakter Państwowego Instytutu

Badawczego i jest interdyscyplinarnym instytutem naukowym oraz
liderem w przetwarzaniu informacji o polskiej nauce. Głównym celem działalności jest ułatwianie szybkiego dostępu do aktualnej oraz
kompleksowej informacji o polskiej nauce, gromadzenie, analizowanie i tworzenie informacji o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym
samym na kształt polskiej polityki naukowej.
2 Fundacja Edukacyjna Perspektywy to organizacja, która stawia za cel inspirowanie i wspieranie kobiet w obszarze technologii, nauki
i innowacji. Zachęca je do wyboru edukacji w obszarze STEM, pomaga im wejść na rynek pracy oraz zbudować karierę. Od 14 lat wspiera
kobiety w wyborze kierunków technicznych i ścisłych m.in. w ramach akcji Kobiety na politechniki! Jest też organizatorem Perspektywy
Women in Tech Summit – największego wydarzenia dla kobiet w technologiach w Europie.
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Wykorzystywanie potencjału kobiet do prowadzenia przełomowych prac badawczorozwojowych i kreowania nowatorskich rozwiązań jest warunkiem koniecznym dla
zwiększenia poziomu innowacyjności oraz rozwoju gospodarek i społeczeństw.
Szczególną rolę w inicjowaniu danego procesu odgrywają uczelnie. W roku
akademickim 2019/2020 kobiety stanowiły ponad połowę (tj. 58%) ogólnej liczby studentów w skali
kraju. Kwestią problematyczną jest jednak fakt, że od lat studia na kierunkach technicznych
i informatycznych na polskich uczelniach zdecydowanie częściej wybierają mężczyźni.
Jeśli chodzi o studia na technicznych uczelniach publicznych ich relacja względem mężczyzn wyniosła
w 2020 roku 1/3 (tj. 35%) i należy przy tym zaznaczyć, że Polki częściej decydowały się na danych
uczelniach na studia niezwiązane z techniką i technologią - najpopularniejsze kierunki to kosmetologia
(99%), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (98%) i zoofizjoterapia (95%).
W przypadku kierunków informatycznych z kolei, odsetek ten wyniósł jeszcze mniej – tj. 15% Polek.
Co więcej, udział kobiet na wyżej wskazanych kierunkach na przestrzeni lat 2014-2020 wzrósł niewiele,
tj. średnio o 2 p. p. Wśród polskich studentek największą popularnością od lat cieszą się uczelnie
pedagogiczne (78%) oraz medyczne (72%).
Jak na tle kraju wypada pod tym względem województwo małopolskie, które słynie
z wielu renomowanych uczelni i kierunków o charakterze technicznym
i informatycznym? Odpowiedzi na to pytanie dostarczy poniższa analiza,
uwzględniająca aktywność Małopolanek na regionalnych uczelniach wyższych
o charakterze technicznym oraz identyfikująca pozycję małopolskich uczelni
i instytucji naukowych względem jednostek z pozostałych części kraju.

MAŁOPOLANKI NA KIERUNKACH NOWO TECHNOLOGICZNYCH
Jak wynika z danych, w Polsce mężczyźni znacznie częściej niż kobiety podejmują
kształcenie na tzw. kierunkach nowo technologicznych3. W 2020 roku odsetek kobiet
kształcących się na danych kierunkach wyniósł 17% w przypadku uczelni publicznych
i 13% w przypadku uczelni niepublicznych. Sytuacja pod względem studiowania danych
kierunków ma się przy tym najlepiej na uczelniach ekonomicznych – 33% udziału kobiet,
a najgorzej na uczelniach zawodowych – zaledwie 7% udziału kobiet.
W 2020 roku4 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odnotowano
największy udziałem kobiet na kierunkach nowo technologicznych (21%) spośród wszystkich polskich
publicznych uczelni technicznych. Warto zaznaczyć, ze nadal jest to jednak tylko nieco ponad 1/5 ogółu
studentów. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki znalazła się na 8. miejscu w zestawieniu,
z wynikiem 16%.

3

Do kierunków nowo technologicznych zaliczane są zarówno te, w których wytwarzanie technologii jest głównym celem kształcenia, jak i te,
w których kładzie się nacisk na zaawansowaną analizę danych.
4 Dane za 2020 rok należy w niniejszym raporcie interpretować jako dane dotyczące roku akademickiego 2019/2020.
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WYKRES 1 Udział kobiet wśród studentów kierunków nowo technologicznych na publicznych uczelniach
technicznych (czołowa dziesiątka) w 2020 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. „Kobiety na politechnikach. 2021”.

W 2020 roku na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki odnotowano
kierunek nowo technologiczny5 z największym odsetkiem kobiet w skali kraju –
tj. inżynierię biomedyczną, na której kształci się aż 74% studentek. Warto zaznaczyć,
że wśród kierunków nowo technologicznych z największym udziałem kobiet w Polsce
znajduje się wyłącznie inżynieria biomedyczna.
TABELA 1 Dziesięć kierunków nowo technologicznych z największym udziałem kobiet wśród studentów
publicznych uczelni technicznych w 2020 roku
Lp.

Kierunek

Uczelnia

1
2
3
4

Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna

5
6
7
8
9
10

Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna

Politechnika Krakowska
Politechnika Łódzka
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy
Politechnika Lubelska
Politechnika Śląska
Politechnika Białostocka
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Gdańska

Udział kobiet
(%)
74
71
70
69
69
66
66
65
63
63

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. „Kobiety na politechnikach. 2021”.

Na niepublicznych uczelniach technicznych największy odsetek kobiet odnotowano na kierunkach:
media kreatywne (36%) i zarządzanie informacją (35%). W czołowej dziesiątce niepublicznych uczelni
technicznych z najwyższym udziałem kobiet wśród studentów kierunków nowo technologicznych
w 2020 r. nie znalazła się żadna uczelnia z Małopolski

5

Brano pod uwagę kierunki prowadzone na publicznych uczelniach technicznych, na których kształci się co najmniej 100 studentów.
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MAŁOPOLANKI NA KIERUNKACH INFORMATYCZNYCH
W Polsce zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych, udział kobiet wśród
studentów kierunków informatycznych wciąż nie przekracza 1/5. W 2020 roku
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uplasował się na trzeciej lokacie pod względem
odsetka kobiet na kierunkach informatycznych (35%)6, razem z Uniwersytetem
Ekonomicznym w Poznaniu. Wyżej od nich uplasowały się pod tym względem jedynie
dwie polskie uczelnie akademickie, tj.: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (60%) oraz SGH
w Warszawie (41%).
WYKRES 2 Czołowa dziesiątka uczelni akademickich z najwyższym udziałem kobiet wśród studentów kierunków
informatycznych w 2020 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. „Kobiety na politechnikach. 2021”.

Mając na uwadze z kolei kierunki informatyczne inżynierskie, w 2020 roku dwie
małopolskie uczelnie znalazły się w czołowej trójce, tj.: Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie. W obu przypadkach odsetek kobiet uczęszczających na dane kierunki
wyniósł 20%. Liderem pod tym względem okazał się Uniwersytet Łódzki (22%).

6 Wśród uczelni akademickich, tj. instytucji, które mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Ponadto uwzględniono
tylko uczelnie, na których liczba studentów na kierunkach IT jest większa niż 100.

4
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WYKRES 3 Czołowa dziesiątka uczelni akademickich z najwyższym udziałem kobiet wśród studentów inżynierskich
kierunków informatycznych w 2020 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. „Kobiety na politechnikach. 2021”.

Jeśli chodzi o poszczególne kierunki, warto podkreślić, że w skali kraju w 2020 roku druga w kolejności
najwyższa proporcja kobiet na inżynierskich kierunkach IT występowała na kierunku inżynierii
obliczeniowej na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (43%). Pod tym
względem małopolską uczelnię nieznacznie wyprzedza jedynie Uniwersytet Łódzki z kierunkiem analiza
danych (44%).
Warto przeanalizować również aktualny ranking Fundacji Edukacyjnej
„Perspektywy”, który
klasyfikuje najlepsze jednostki oferujące inżynierskie
i nieinżynierskie studia informatyczne. Według rankingu w gronie najlepszych
uczelni w 2020 roku największy udział kobiet na kierunkach IT odnotowano
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (35%), wraz z Uniwersytetem
Ekonomicznym w Poznaniu. Mając na uwadze wyłącznie kierunek o nazwie „informatyka”,
na uczelniach wyróżniających się w rankingu „Perspektyw” pod względem kształcenia informatyków,
udział kobiet nigdzie nie przekracza 1/5. Proporcjonalnie najwięcej kobiet studiuje na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie (19%), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
(17%) oraz Uniwersytecie Wrocławskim (16%).
TABELA 2 Studenci kierunków informatycznych na pięciu najlepszych uczelniach prowadzących studia
informatyczne w 2020 roku według rankingu „Perspektywy”
Lp.

Uczelnia

1
2
3
4
5
…
17

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Warszawski
AGH w Krakowie
…
Politechnika Krakowska

Liczba
kobiet
613
239
474
348
1108
…
196

Liczba
mężczyzn
1127
451
1105
900
3602
…
1418

Udział kobiet
(%)
35
35
30
28
24
…
12

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. „Kobiety na politechnikach. 2021”
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MAŁOPOLANKI NA UCZELNIACH BADAWCZYCH
Warto przeanalizować jak wygląda sytuacja kobiet studiujących kierunki nowo
technologiczne i informatyczne w odniesieniu do tzw. uczelni badawczych7,
uznanych za najlepsze przez międzynarodowy zespół ekspertów. Standardowo
kobiety stanowiły na danych uczelniach 56% studentów, jednak w przypadku
kierunków nowo technologicznych i informatycznych – poniżej 1/5.
Co istotne, aż cztery na dziesięć kierunków nowo technologicznych z najwyższym udziałem kobiet na
uczelniach badawczych prowadzonych jest przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - największą
wartość wskaźnika (tj. 71% udziału kobiet) odnotowano na kierunku „zarządzanie informacją”.
Wartość wyższą notuje się w przypadku tylko jednego kierunku, a mianowicie inżynierii biomedycznej
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (76%).
TABELA 3 Kierunki nowo technologiczne z najwyższym udziałem kobiet na uczelniach badawczych w 2020 roku

Lp.

Kierunek

Uczelnia

1
2
3

Inżynieria biomedyczna
Zarządzanie informacją
Elektroniczne
przetwarzanie informacji
Bioinformatyka z biofizyką
stosowaną
Zarządzanie big data
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna
Bioinformatyka
Inżynieria biomedyczna
Analityka biznesowa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Udział
kobiet (%)
76
71
70

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

70

Uniwersytet Warszawski
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach

68
66
65
64
63
63

4
5
6
7
8
9
10

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. „Kobiety na politechnikach. 2021”.

Mając na uwadze kierunki informatyczne, najwyższym udziałem kobiet w skali kraju
wśród studentów uczelni badawczych w 2020 roku było zarządzanie informacją na UJ
(71%). Co więcej, na danej krakowskiej uczelni także na kierunkach: elektronicznego
przetwarzania informacji oraz bioinformatyki z biofizyką stosowaną kobiety stanowiły
ponad 2/3 słuchaczy i były to najlepsze wyniki w Polsce. W czołowej dziesiątce, z nieco niższym
wynikiem, znalazły się także dwa kierunki prowadzone przez krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą
im. Stanisława Staszica.

7 W 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs pod nazwą „Inicjatywa doskonałości: uczelnia badawcza”.
Dziesięciu szkołom wyższym uznanym za najlepsze zagwarantowano coroczne (w latach 2020–2026) zwiększenie finansowania celem
poprawy jakości prowadzonych badań naukowych i podniesienia poziomu dydaktyki.

6
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TABELA 4 Kierunki informatyczne z najwyższym udziałem kobiet na uczelniach badawczych w 2020 roku

Lp.

Kierunek

Uczelnia

1
2

Zarządzanie informacją
Elektroniczne
przetwarzanie informacji
Bioinformatyka z biofizyką
stosowaną
Zarządzanie big data
Bioinformatyka
Analityka biznesowa
Analiza i przetwarzanie
danych
Informatyka społeczna
Inżynieria i analiza danych
Informatyka i ekonometria

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Udział
kobiet (%)
71
70

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

70

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu
AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie
Uniwersytet Warszawski

68
64
63
55

3
4
5
6
7
8
9
10

3
3

54
53
48

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. „Kobiety na politechnikach. 2021”.

Warto podkreślić, że w latach 2015-2020 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dokonał największego
postępu wśród uczelni badawczych jeśli chodzi o wzrost proporcji kobiet wśród studentów kierunków
nowo technologicznych (z 30% do 36%) i informatycznych (z 29% do 35%). Sześciopunktowy wzrost
udziału kobiet na kierunkach informatycznych w analizowanych okresie odnotowała także Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
WYKRES 4 Odsetek kobiet studiujących poszczególne kierunki w latach 2015-2020 na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. „Kobiety na politechnikach. 2021”.

WYKRES 5 Odsetek kobiet studiujących poszczególne kierunki w latach 2015-2020 na Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. „Kobiety na politechnikach. 2021”.
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MAŁOPOLANKI JAKO ABSOLWENTKI STUDIÓW TECHNICZNYCH
We wszystkich krajowych uczelniach technicznych (publicznych i niepublicznych)
wśród rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 kobiety stanowiły
co prawda 44% ogółu, jednak w gronie absolwentów danego roku była ich już połowa.
Idąc dalej, dla kierunków nowo technologicznych na danych uczelniach udział kobiet
wśród absolwentów wyniósł już tylko 20%, a dla kierunków informatycznych – 19%.
W 2020 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zajęła pozycję wicelidera
wśród publicznych uczelni technicznych pod względem liczby kobiet kończących studia (1 815),
za Politechniką Wrocławską (2 450). Należy podkreślić jednak, że nie przekłada się to na pozycję
w rankingu odsetka kobiet wśród absolwentów ogółem na publicznych uczelniach technicznych (38%)
– w tej kwestii wyższą lokatę zajęła Politechnika Krakowska (45%). Krakowska AGH wyróżnia się
natomiast pozytywnie pod względem absolwentek studiów informatycznych – 25-procentowy udział
absolwentek wśród kończących studia IT ogółem.
TABELA 5 Udział kobiet wśród absolwentów publicznych uczelni technicznych w 2020 roku – czołowa trójka
i uczelnie z Małopolski
Lp.

Uczelnia

Ogółem (%)

1

Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny w Radomiu

2
3

Politechnika Koszalińska

…
12
…
18

Akademia TechnicznoHumanistyczna w Bielsku-Białej
…

Politechnika Krakowska
…
Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

61

Kierunki nowo
technologiczne (%)
19

Kierunki
informatyczne (%)
12

60
56

14
5

10
7

…
45
…
38

…
19
…
23

…
13
…
25

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. „Kobiety na politechnikach. 2021”.
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MAŁOPOLANKI JAKO DOKTORANTKI W DZIEDZINIE INŻYNIERII
I TECHNIKI
A jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o doktorantki w dziedzinie inżynierii i techniki?
W skali kraju w roku akademickim 2019/2020, zarówno w przypadku szkół
doktorskich, jak i studiów doktoranckich w dziedzinie nauk inżynieryjnych
i technicznych, udział kształcących się kobiet nieznacznie przekraczał 1/3 ogółu
(tj. odpowiednio 34% i 35%).
Trzy małopolskie instytucje naukowe znalazły się w gronie instytucji, gdzie odnotowano równowagę
płci w szkołach doktorskich prowadzących kształcenie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zajął pod tym względem 4. lokatę w kraju,
z wynikiem 60-procentowego udziału doktorantek. W czołowej dziesiątce instytucji o wskaźniku
co najmniej 50-procentowego udziału kobiet, znalazły się także: Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki (54%) oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie (50%).

3
3

WYKRES 6 Udział kobiet wśród doktorantów szkół doktorskich prowadzących kształcenie w dziedzinie nauk
inżynieryjno-technicznych w 2020 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. „Kobiety na politechnikach. 2021”.

Kolejna małopolska instytucja prowadząca kształcenie w tym kierunku w ramach
szkoły doktorskiej, tj. AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie, zajęła miejsce dopiero
w trzeciej dziesiątce, a robiące tam doktorat kobiety stanowiły 29% doktorantów
ogółem.
Mając na uwadze z kolei studia doktoranckie z dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uplasował się pod tym względem na pozycji
lidera, ze wskaźnikiem 64% (razem z jedną z warszawskich jednostek PAN), co oznacza, że niemal 2/3
uczestników studiów doktoranckich w 2020 roku to kobiety. Wysoko w rankingu znalazł się także
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie (60%) oraz
ponownie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (52%).
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WYKRES 7 Udział kobiet na studiach doktoranckich z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w 2020 roku
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