
 

 

1 

INFORMACJA 

27.09.2019 r. Szkolnictwo wyższe w województwie  
kujawsko-pomorskim w roku akademickim 
2018/2019 
 

W roku akademickim 2018/2019 na 23 uczelniach 1 
w województwie kujawsko-pomorskim kształciło się 
56,6 tys. studentów, tj. o 27,6 tys. mniej niż w roku 
akademickim 2008/2009. Z oferty edukacyjnej 
skorzystało 2,0 tys. studentów cudzoziemców  
z 63 krajów. Najwięcej było wśród nich obywateli 
Ukrainy (43,3%). 
Studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 
ukończyło 14,2 tys. absolwentów, tj. 5,7 tys. mniej niż  
w roku akademickim 2007/2008. Wśród nich było  
0,2 tys. cudzoziemców. 

 
Studenci  

W ostatnich latach na uczelniach w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w kraju, 
obserwuje się zmniejszanie ogólnej liczby studentów. W roku akademickim 2018/2019 studio-
wało w województwie 56,6 tys. osób (4,6% wszystkich w kraju). Było to o 4,8% mniej niż w roku 
poprzednim i o 32,8% mniej niż w roku akademickim 2008/2009. Większość studentów wybierała 
studia w trybie stacjonarnym (60,0%). Przewagę wśród studiujących stanowiły kobiety (61,5%).  

Studenci najczęściej wybierają kształcenie w ośrodkach akademickich zlokalizowanych  
w największych miastach województwa, tj. w Bydgoszczy i w Toruniu. W omawianym roku 
akademickim zaledwie 5,8% studentów kształciła się poza tymi miastami. Niemal połowa 
(47,8%) wszystkich studentów w województwie wybrała naukę w Bydgoszczy.  

Najczęściej wybieranym przez studentów typem uczelni były uniwersytety. W roku akademic-
kim 2018/2019 na tych uczelniach w województwie kształciło się 29,0 tys. studentów (51,3% 
wszystkich w województwie). Najwięcej, bo 22,1 tys. osób, na Uniwersytecie Mikołaja Koper-
nika w Toruniu2.  
 

Tablica 1. Studenci i absolwenci według form studiów i typów szkóła 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Studenci Absolwencib  

ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 

OGÓŁEM 2008/2009 84155 50773 19934 13211 

 2016/2017 59309 36580 16211 11116 

 2017/2018 59414 36380 17085 11571 

 2018/2019c 56576 34773 14237 9801 

studia: stacjonarne 33962 21569 8490 5998 

niestacjonarne 22614 13204 5747 3803 

Uniwersytety 28997 19484 7692 5671 

Wyższe szkoły techniczne 110 3 42 6 

Wyższe szkoły rolnicze 6824 2812 1612 741 

Wyższe szkoły ekonomiczne 3440 1837 754 467 

Wyższe szkoły artystyczne 591 319 136 86 

Pozostałe szkoły wyższe 16614 10318 4001 2830 

a Dane do roku akademickiego 2017/2018 według stanu na 30 XI, a za rok akademicki 2018/2019 według stanu 
w dniu 31 XII 2018 r.; łącznie z cudzoziemcami. b Z poprzedniego roku akademickiego. c Dane dotyczące absol-
wentów, którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie od 1 XII 2017 r. do 31 XII 2018 r.  

                                                           
1 W tym 6 jednostek zamiejscowych. 
2 W tym 5,6 tys. w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 
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W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania cudzoziemców zdobyciem wykształ-
cenia wyższego w województwie kujawsko-pomorskim. Wpisuje się to w tendencję obserwo-
waną w kraju. W roku akademickim 2018/2019 w województwie studiowało 2,0 tys. cudzo-
ziemców. Było to o 24,1% więcej niż w roku poprzednim i ponad dwudziestokrotnie więcej niż  
w roku akademickim 2008/2009. W analizowanym roku akademickim studiowali w wojewódz-
twie (z planami studiowania w Polsce przynajmniej rok) obywatele łącznie 63 krajów. Wśród 
starających się o dyplom wyższej uczelni najwięcej było obywateli Ukrainy (43,3% wszystkich 
studentów cudzoziemców).  

W omawianym roku akademickim wskaźnik umiędzynarodowienia, obrazujący udział studen-
tów cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów uczelni wyniósł w województwie 3,5% (w kraju 
6,4%). Było to więcej zarówno w porównaniu z rokiem poprzednim (o 0,8 p. proc.), jak i w od-
niesieniu do roku akademickiego 2008/2009 (o 3,4 p. proc.). Wzrastająca wartość odsetka wy-
nika zarówno ze zwiększania się liczby studentów obcokrajowców, jak i z malejącej ogólnej 
liczby studentów studiów wyższych.  

Warto dodać, że w roku akademickim 2018/2019 studiowało w województwie kujawsko-po-
morskim 1,4 tys. studentów niepełnosprawnych (6,5% wszystkich w kraju). Wśród których 
58,9% stanowiły kobiety.  
 
Absolwenci 

Dyplom ukończenia uczelni w województwie kujawsko-pomorskim w roku akademickim 
2017/2018 otrzymało 14,2 tys. absolwentów (4,3% wszystkich w kraju). Ich liczba zmalała za-
równo w porównaniu z rokiem poprzednim (o 16,7%), jak i w stosunku do roku akademickiego 
2007/2008 (o 28,6%). Ponad połowa (59,6%) absolwentów ukończyła studia w trybie stacjo-
narnym. Było ich o 13,3 p. proc. więcej niż w roku 2007/2008. Absolwentami w przewadze były 
kobiety (68,8%). Spośród wszystkich absolwentów 0,2 tys. było cudzoziemcami.  

Ponad połowa wszystkich absolwentów (53,4%) ukończyła studia pierwszego stopnia. Nieco 
ponad ¾ z nich to osoby, które otrzymały dyplom licencjacki. Studia drugiego stopnia ukoń-
czyło 39,9% absolwentów. Natomiast 6,6% absolwentów otrzymało dyplomy ukończenia jed-
nolitych studiów magisterskich.  

W roku akademickim 2017/2018 w porównaniu z sytuacją w roku akademickim 2007/2008 wi-
doczne są zmiany w strukturze absolwentów biorąc pod uwagę rodzaj ukończonych studiów 
determinowane zmianą organizacji studiów. Obrazuje to chociażby mniejszy (o 23,4 p. proc.) 
niż w roku akademickim 2007/2008 udział absolwentów jednolitych studiów magisterskich.  

Wykres 1. Struktura absolwentów3 szkół wyższych według grup kierunków kształcenia4  
z roku akademickiego 2017/2018  

 

W roku akademickim 2017/2018 najwięcej absolwentów uczelni zlokalizowanych  
w województwie kujawsko-pomorskim ukończyło pedagogikę wraz z pedagogiką wczesnosz-
kolną i specjalną (1,5 tys. osób). Rynek pracy licznie zasilili także posiadacze dyplomów ukoń-
czenia uczelni m.in. następujących kierunków: 

 zarządzania (wraz z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem informa-
cją i inżynierią produkcji) – 1,0 tys. absolwentów, 

 finansów i rachunkowości – 0,9 tys. absolwentów, 
 administracji – 0,8 tys. absolwentów, 
 fizjoterapia – 0,5 tys. absolwentów, 
 pielęgniarstwa – 0,4 tys. absolwentów, 
 prawo (wraz z prawem ochrony środowiska i prawem w biznesie) – 0,4 tys. absolwentów). 

                                                           
3 Absolwenci, którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie od 1 XII 2017 r. do 31 XII 2018 r. 
4 Zgodne z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED-2013). 
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Grupy kierunków kształcenia: 

W roku akademickim 2017/2018 
w województwie kujawsko-po-
morskim najwięcej absolwen-
tów ukończyło kierunki studiów 
wyższych należące do grupy biz-
nes, administracja i prawo 
(26,1% wszystkich absolwentów) 
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*** 

Prezentowane informacje o szkolnictwie wyższym opracowano na podstawie danych staty-
stycznych pochodzących ze sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, a od roku 
akademickiego 2017/2018 na podstawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkol-
nictwie Wyższym POL-on administrowanego przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego. 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 366 93 03 

faks: (+48 52) 366 93 56 

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  
Magdalena Miśko 
Tel: 52 366 93 01 
e-mail: M.Misko@stat.gov.pl 

 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl  

 

Powiązane opracowania 

Opracowania sygnalne – Edukacja 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowa Baza Wiedzy – Edukacja 

BDL – Edukacja 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Absolwent 

Rok akademicki 

Student 

Studia drugiego stopnia 

Studia magisterskie jednolite 

Studia pierwszego stopnia 

Studia wyższe 

Uczelnia 
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