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INFORMACJA  SYGNALNA 

12.10.2020 r. Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim  
w roku szkolnym 2019/2020 
Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2019/2020 
 

W roku akademickim 2019/2020 na 17 uczelniach  
w województwie kujawsko-pomorskim kształciło się  
54,1 tys. studentów, tj. o 31,0 tys. mniej niż dziesięć lat 
wcześniej. Z oferty edukacyjnej skorzystało 2,2 tys. 
studentów cudzoziemców z 69 krajów.  
Absolwentami z roku akademickiego 2018/2019 było 
13,9 tys. osób, tj. 7,3 tys. osób mniej niż w roku 
akademickim 2008/2009. 
Oferta edukacyjna w roku akademickim 2019/2020 
obejmowała także kształcenie podyplomowe (8,6 tys. 
słuchaczy) oraz doktoranckie (1,1 tys. doktorantów). 

 
Studenci  i absolwenci  uczelni1 

Zmniejszanie się ogólnej liczby studentów to tendencja obserwowana w ostatnich latach za-
równo na uczelniach w województwie kujawsko-pomorskim, jak i w kraju. W roku akademic-
kim 2019/2020 studiowało w województwie 54,1 tys. osób (4,5% wszystkich w kraju2). Było to  
o 4,3% mniej niż w roku poprzednim i o 36,4% mniej niż dziesięć lat wcześniej. Większość stu-
dentów wybierała studia w trybie stacjonarnym (59,9%). Przewagę wśród studiujących stano-
wiły kobiety (61,2%).  

Najczęściej wybieranym przez studentów typem uczelni były uniwersytety. W roku akademic-
kim 2019/2020 w województwie kształciło się na nich 27,2 tys. studentów (50,4% wszystkich  
w województwie). Najwięcej, bo 20,7 tys. osób, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu3.  

Tablica 1. Studenci i absolwenci według form studiów i typów uczelnia w województwie  
kujawsko-pomorskim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Studenci Absolwenci  

ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 

OGÓŁEM 2009/2010 85133 51985 21860 14783 

 2018/2019b 56539 34754 13929 9680 

 2019/2020 54104 33101 . . 

studia: stacjonarne 32428 20491 8289 5868 
niestacjonarne 21676 12610 5640 3812 

Uniwersytety 27246 18153 7417 5543 

Wyższe szkoły techniczne 97 7 23 – 
Wyższe szkoły rolnicze 6145 2527 1622 805 
Wyższe szkoły ekonomiczne  2965 1586 707  440 
Wyższe szkoły artystyczne 592 327 172 96 
Pozostałe uczelnie 17059 10501 3988 2796 

a Dane dotyczące studentów za rok akademicki 2009/2010 według stanu na 30 listopada, a od roku akademic-
kiego 2018/2019 według stanu w dniu 31 grudnia. Dane podano łącznie z cudzoziemcami; według rzeczywistego 
położenia. b W podziale według form studiów i typów uczelni — z roku akademickiego 2018/2019. Dane dotyczące 
absolwentów, którzy uzyskali dyplomy ukończenia uczelni wyższych w okresie od stycznia do 31 grudnia 2019 r.  

W końcu grudnia 2019 r. ze wszystkich studiujących na uczelniach w województwie kujawsko- 
-pomorskim 71,0% (38,4 tys.4) stanowiły osoby w wieku 19–24 lata, tj. w wieku nominalnie 
przypisanym temu poziomowi kształcenia. Było to 28,2% liczby mieszkańców województwa  
w tej grupie wieku i 1,9% ogólnej populacji województwa kujawsko-pomorskiego.  

                                                        
1 Według rzeczywistego położenia. 
2 Według jednostek macierzystych. 
3 W tym 5,2 tys. w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 
4 Według jednostki macierzystej; studenci liczeni tylko jeden raz.  

Uniwersytety były najczęściej 
wybieranym przez studentów 
typem uczelni w roku akademic-
kim 2019/2020 w województwie 
kujawsko-pomorskim (skupiały 
50,4% wszystkich studiujących) 

↓36,4% 
spadek liczby studentów  
w porównaniu z rokiem  
akademickim 2009/2010 
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Wśród studentów w województwie kujawsko-pomorskim w roku akademickim 2019/2020 
osoby mieszkające na wsiach tworzyły grupę liczącą 17,4 tys. osób5, co stanowiło 33,2% ogółu 
studentów (bez cudzoziemców).  

Studenci najczęściej wybierali kształcenie w ośrodkach akademickich zlokalizowanych  
w największych miastach województwa, tj. w Bydgoszczy i w Toruniu. Jednak w roku akade-
mickim 2019/2020 dostępne było ono także we Włocławku, w Inowrocławiu, w Grudziądzu,  
w Świeciu, czy też w Tucholi. Łącznie w tych miastach kształciło się 6,5% studentów w woje-
wództwie.  

 

Mapa 1. Studenci w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. 
Stan w dniu 31 grudnia 

a Według jednostki macierzystej; łącznie z cudzoziemcami. b Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfi-
kacją Edukacji (ISCED-2013). 

                                                        
5 Według jednostki macierzystej; studenci liczeni tylko jeden raz. 

W roku akademickim 2019/2020 
w województwie kujawsko-po-
morskim najwięcej osób studio-
wało kierunki należące do grupy 
biznes, administracja i prawo 
(26,3% wszystkich studentów) 
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W ostatnich latach rokrocznie obserwuje się wzrost zainteresowania cudzoziemców zdoby-
ciem wykształcenia wyższego na uczelniach w województwie kujawsko-pomorskim. Wpisuje 
się to w tendencję obserwowaną w kraju. W roku akademickim 2019/2020 w województwie 
kształciło się 2,2 tys. studentów z zagranicy. Było to o 14,4% więcej niż w roku poprzednim  
i niemal piętnastokrotnie więcej niż w roku akademickim 2009/2010. W analizowanym roku 
akademickim studiowali w województwie (z planami studiowania w Polsce przynajmniej rok) 
obywatele łącznie 69 krajów. Wśród starających się o dyplom uczelni najwięcej było obywa-
teli Ukrainy (35,1% wszystkich studentów cudzoziemców). Studia stacjonarne wybrało 89,3% 
studiujących obcokrajowców. Najwięcej, bo 33,0% studentów z zagranicy, skupiała Wyższa 
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Popularnością wśród cudzoziemców cieszyło się także 
kształcenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, który łącznie  ze studiującymi  
w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy skupiał 32,4% studentów cudzo-
ziemców w województwie. 

W omawianym roku akademickim wskaźnik umiędzynarodowienia, obrazujący udział studen-
tów cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów uczelni wyniósł w województwie 4,1%. Było to 
więcej zarówno w porównaniu z rokiem poprzednim (o 0,6 p. proc.), jak i w odniesieniu do roku 
akademickiego 2009/2010 (o 3,9 p. proc.). Wzrastająca wartość odsetka wynika zarówno ze 
zwiększania się liczby studentów obcokrajowców, jak i z malejącej ogólnej liczby studentów.  

Warto dodać, że w roku akademickim 2019/2020 studiowało w województwie kujawsko-po-
morskim 1,3 tys. studentów niepełnosprawnych (6,4% wszystkich w kraju). Wśród nich  
60,3% stanowiły kobiety. 

Dyplom ukończenia uczelni w województwie kujawsko-pomorskim w roku akademickim 
2018/2019 otrzymało 13,9 tys. absolwentów6 (4,4% wszystkich w kraju). Było to mniej zarówno 
w porównaniu z rokiem poprzednim (o 2,2%), jak i w stosunku do roku akademickiego 
2008/2009 (o 34,3%). Ponad połowa (59,5%) absolwentów ukończyła studia w trybie stacjo-
narnym. Było ich o 6,9 p. proc. więcej niż dziesięć lat wcześniej. Absolwentami w przewadze 
były kobiety (69,5%). Spośród wszystkich absolwentów 0,3 tys. było cudzoziemcami. 

Ponad połowa wszystkich absolwentów (53,5%) ukończyła studia pierwszego stopnia. Nieco 
ponad ¾ z nich to osoby, które otrzymały dyplom licencjacki. Studia drugiego stopnia ukoń-
czyło 39,4% absolwentów. Natomiast 7,1% absolwentów otrzymało dyplomy ukończenia jed-
nolitych studiów magisterskich.  

W roku akademickim 2018/2019 w porównaniu z sytuacją sprzed dziesięciu laty widoczne są 
zmiany w strukturze absolwentów biorąc pod uwagę rodzaj ukończonych studiów. Obrazuje 
to chociażby mniejszy (o 23,0 p. proc.) niż dziesięć lat wcześniej udział absolwentów jednoli-
tych studiów magisterskich. W porównywanym okresie za sprawą wyraźnego wzrostu (o 7,5 p. 
proc. do 13,0% w roku akademickim 2018/2019) absolwentów kończących uczelnie z tytułem 
inżyniera wzrósł udział najliczniejszej grupy absolwentów, tj. tych kończących studia pierw-
szego stopnia (o 2,6 p. proc.). 

 

Wykres 1. Struktura absolwentówa uczelni w województwie kujawsko-pomorskim według grup  
kierunków kształceniab z roku akademickiego 2018/2019 

a Absolwenci, którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 
r.;  według jednostki macierzystej; łącznie z cudzoziemcami. b Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfi-
kacją Edukacji (ISCED-2013). 

                                                        
6 Absolwenci, którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 

W roku akademickim 2018/2019 
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W roku akademickim 2018/2019 najwięcej absolwentów uczelni zlokalizowanych w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim ukończyło pedagogikę (1,5 tys. osób). Rynek pracy licznie zasilili 
także posiadacze dyplomów ukończenia m.in. następujących kierunków: 

 zarządzania (1,0 tys. absolwentów), 
 finansów i rachunkowości (0,8 tys. absolwentów), 
 administracji (0,6 tys. absolwentów), 
 pielęgniarstwa (0,6 tys. absolwentów), 
 fizjoterapii (0,5 tys. absolwentów), 
 ekonomii (0,4 tys. absolwentów), 
 prawa (0,4 tys. absolwentów), 
 bezpieczeństwa wewnętrznego (0,4 tys. absolwentów).  

Dyplom ukończenia uczelni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. otrzymało 362 absol-
wentów niepełnosprawnych.  

Studia podyplomowe 

Uczelnie w województwie kujawsko-pomorskim umożliwiają zainteresowanym dokształcanie 
w ramach realizowanego systemu studiów podyplomowych. W końcu grudnia 2019 r. z tej formy 
kształcenia korzystało 8,6 tys. słuchaczy (5,6% wszystkich w kraju), tj. o 28,4% więcej niż dzie-
sięć lat wcześniej. Większość z nich stanowiły kobiety (78,2%). Wśród słuchaczy było 27 cudzo-
ziemców. 

Większość słuchaczy (84,9%) korzystała ze studiów podyplomowych na uczelniach niepublicz-
nych w województwie kujawsko-pomorskim. Najwięcej osób uzupełniało swoją wiedzę w Wyż-
szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (2,9 tys. słuchaczy). Popularnością cieszyła się także na-
uka w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (2,1 tys. słuchaczy). 

Z 60 kierunków znajdujących się w ofercie kształcenia podyplomowego na uczelniach w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim w roku akademickim 2019/2020, najliczniej wybierane przez 
słuchaczy było zarządzanie i administracja (1,9 tys. osób). Warto zaznaczyć, że w poprzednim 
roku akademickim najwięcej słuchaczy otrzymało świadectwa ukończenia tego kierunku. Było 
to 21,3% spośród 6,3 tys. wydanych świadectw. 

Studia doktoranckie 

W końcu grudnia 2019 r. w studiach doktoranckich7 oraz w mających docelowo zastąpić je,  
a funkcjonujących od 1 października 2019 r. szkołach doktorskich8 w województwie kujawsko- 
-pomorskim uczestniczyło łącznie 1,1 tys. osób (3,2% wszystkich w kraju), tj. o 4,6% mniej niż  
w końcu 2009 r. W przewadze (60,0%) były to kobiety. Wśród studentów było 28 cudzoziemców. 
Uczestnikami studiów doktoranckich było 46 osób niepełnosprawnych. 

W 2019 r. największa liczba doktorantów odbywała kształcenie w dziedzinie nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu (21,9% wszystkich uczestników studiów doktoranckich oraz szkół doktorskich 
na uczelniach w województwie). Liczna grupa doktorantów poszerzała także wiedzę w zakresie 
nauk humanistycznych (20,7%) oraz nauk społecznych (12,7% wszystkich w województwie). 

Wszystkie placówki kształcące przyszłych doktorów były to placówki publiczne o profilu akade-
mickim. Najwięcej osób w roku akademickim 2019/2020 (stan w dniu 31 grudnia) studiowało na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (77,8% wszystkich doktorantów w województwie).  

Nauczyciele akademiccy 

W końcu grudnia 2019 r. na uczelniach w województwie kujawsko-pomorskim pracowało  
4,1 tys. nauczycieli akademickich9 (4,4% wszystkich w kraju), tj. o 11,3% mniej w końcu 2009 r. 
Wśród nich najwięcej było adiunktów, tj. 1,6 tys. osób (38,4% ogółu). Profesorowie stanowili 
grupę 1,4 tys. osób (33,7% wszystkich nauczycieli akademickich w województwie). Asystentów 
było 0,7 tys. (17,6% ogółu nauczycieli akademickich w województwie), a na pozostałych stano-
wiskach10 zatrudnionych było 0,4 tys. nauczycieli akademickich (10,3% wszystkich na uczelniach 
w województwie).  

                                                        
7 Studia doktoranckie mogą być prowadzone wg "starej" klasyfikacji dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin nau-
kowych i artystycznych (Dz.U. 2011, poz. 1065) lub "nowej" klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz 
dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018, poz. 1818). Studia doktoranckie i szkoły doktorskie funkcjonują równolegle 
do wygaśnięcia studiów doktoranckich w 2023 r. 
8 Szkoły doktorskie są interdyscyplinarne, dane zbierane są tylko według dziedzin nauki (Dz.U. 2018, poz. 1818). 
9 Pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty. 
10 Docenci, starsi wykładowcy, wykładowcy, lektorzy, instruktorzy, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomo-
wani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej oraz inni. 

W roku akademickim 2019/2020 
w ramach studiów podyplomo-
wych w ofercie uczelni w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim 
znajdowało się 60 kierunków 
kształcenia  
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Średnio w województwie kujawsko-pomorskim w roku akademickim 2019/2020 na 1 nauczy-
ciela akademickiego przypadało 13 studentów. Większość nauczycieli zatrudnionych było przez 
uczelnie publiczne (87,0% wszystkich nauczycieli w województwie).  

W ośrodkach akademickich województwa kujawsko-pomorskiego wśród nauczycieli akademic-
kich obecni są także obcokrajowcy. W roku akademickim 2019/2020 ich odsetek wyniósł 2,1%. 
W skład kadry wchodzili obcokrajowcy pochodzący z 29 krajów, przy czym w 76,9% byli to Eu-
ropejczycy. Największą grupę nauczycieli stanowili obywatele Ukrainy – 25 pełnych etatów.  

Pomoc materialna dla studentów11 i domy studenckie 

Studenci uczelni w województwie kujawsko-pomorskim korzystają ze świadczeń stypendial-
nych oraz zapomóg.  

W końcu grudnia 2019 r. stypendia otrzymywało 11,0 tys. studentów. Grupa ta stanowiła 20,4% 
wszystkich studentów uczelni w województwie, tj. o 4,5 p. proc. mniej niż w 2009 r. 

W roku akademickim 2019/2020 omawiane środki w przewadze (70,2%) przyznawane były przez 
uczelnie publiczne. Niemal połowę studentów otrzymujących stypendia, tj. 42,5%, stanowili 
beneficjenci stypendiów tylko socjalnych, a 32,9% otrzymywało tylko stypendia rektora dla 
najlepszych studentów. Co ciekawe systemem objęci są także studenci cudzoziemcy. Ich udział 
w ogólnej liczbie studentów otrzymujących tego rodzaju świadczenia na uczelniach w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim wyniósł w końcu 2019 r. 2,9%. W końcu 2009 r. było to 0,1%.  

Beneficjentami zapomóg w 2019 r. było 0,4 tys. studentów uczelni w województwie.  

W końcu grudnia 2019 r. uczelnie w województwie kujawsko-pomorskim dysponowały 22 domami 
studenckimi, w których znajdowało się 5,6 tys. miejsc przeznaczonych dla studentów. Z zakwate-
rowania w domach studenckich skorzystało 9,1% wszystkich studentów w województwie.   

 

*** 

 
Prezentowane informacje o szkolnictwie wyższym opracowano na podstawie danych statystycznych pochodzą-

cych ze sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, a od roku akademickiego 2017/2018 na podstawie 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on administrowanego przez Minister-

stwo Nauki Szkolnictwa Wyższego. 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło 

danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy  

o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 

 

 

 

 

                                                        
11 W roku akademickim 2019/2020 – według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r., a w roku 2009/2010 – według stanu 
w dniu 31 listopada 2009 r.   



 

 

6 

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 366 93 03 
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