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INFORMACJA  

19.02.2020 r. Kształcenie kadry medycznej na uczelniach  
w województwie kujawsko-pomorskim  
w roku akademickim 2018/2019 
 

Studenci coraz chętniej kształcą się na kierunkach 
medycznych oferowanych przez uczelnie  
w województwie kujawsko-pomorskim.  
W roku akademickim 2018/2019 do najliczniejszych  
kierunków studiów medycznych w województwie pod 
względem liczby studiujących należało pielęgniarstwo.  
Z kolei najwięcej absolwentów z roku akademickiego 
2017/2018 ukończyło fizjoterapię.  

 

STUDENCI  
Pomimo obserwowanego w ostatnich latach zmniejszania się ogólnej liczby studentów  
(w porównaniu z rokiem akademickim 2014/2015 spadek o 13,3%) na uczelniach w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim, na kierunkach podgrupy medycznej1 studiujących przybywa.  
W roku akademickim 2018/2019 kształciło się na tych kierunkach w województwie 7457 osób 
(5,6% wszystkich studentów tej podgrupy w kraju). Było to o 1,2% więcej niż w roku poprzed-
nim i o 9,6% więcej niż w roku akademickim 2014/2015. Większość studentów wybierała stu-
dia w trybie stacjonarnym (69,8%). Przewagę wśród studiujących stanowiły kobiety (77,9%).  

Kształcenie na poziomie akademickim na kierunkach medycznych w województwie kujawsko- 
-pomorskim w roku akademickim 2018/2019 oferowało sześć ośrodków akademickich.  
Najwięcej studentów na tych kierunkach, tj. 5,4 tys. osób (72,3% wszystkich na kierunkach 
omawianej podgrupy w województwie), zdobywało wyższe wykształcenie na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (w tym w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Byd-
goszczy).  

Wykres 1. Struktura studentów podgrupy medyczneja według uczelni w województwie  
kujawsko-pomorskim w roku akademickim 2018/2019  
Stan na 31 grudnia 2018 r. 

a Łącznie z cudzoziemcami. Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED - F 2013).  

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania cudzoziemców zdobyciem wy-
kształcenia wyższego medycznego w województwie kujawsko-pomorskim. W roku akademic-
kim 2018/2019 w województwie studiowało (z planami studiowania w Polsce przynajmniej 
rok) 312 cudzoziemców. Było to o 17,7% więcej niż w roku poprzednim i o 61,7% więcej niż  
w roku akademickim 2014/2015.  

                                                           
1 Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED - F 2013), która została zatwierdzona na 
sesji konferencji generalnej UNESCO w październiku 2013 r. Rokiem odniesienia od którego jest stosowana jest 
rok akademicki 2014/2015. 
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W roku akademickim 2018/2019 w województwie kujawsko-pomorskim spośród kształcących 
się na kierunkach zaliczanych do podgrupy medycznej najliczniejszą grupę stanowili studenci 
pielęgniarstwa2 (1649 osób). Licznie reprezentowany był też kierunek lekarski (1514 studen-
tów) oraz fizjoterapia (1387 studentów). Na wymienionych kierunkach kształciło się łącznie 
61,0% wszystkich studiujących na kierunkach podgrupy medycznej.  

Wykres 2. Struktura studentów podgrupy medyczneja według kierunków w województwie  
kujawsko-pomorskim w roku akademickim 2018/2019  
Stan na 31 grudnia 2018 r. 
 

 
a Łącznie z cudzoziemcami. Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED - F 2013).  
b W tym pielęgniarstwo — studia pomostowe. c Kosmetologia, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, au-
diofonologia, optyka okularowa z elementami optometrii, zdrowie publiczne, optometria, dietetyka, terapia 
zajęciowa.  

ABSOLWENCI 
W okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. dyplomy ukończenia studiów kierunków 
zaliczanych do podgrupy medycznej na uczelniach w województwie kujawsko-pomorskim 
uzyskało 1866 absolwentów3 (5,8% wszystkich absolwentów tej podgrupy w kraju). Było to  
o 9,2% mniej niż w roku poprzednim i o 13,2% więcej niż w roku akademickim 2014/2015. Spo-
śród wszystkich absolwentów było 27 cudzoziemców. 

W analizowanym okresie, tj. od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., najwięcej absolwentów 
ukończyło fizjoterapię (470 osób). Drugim kierunkiem pod względem liczby absolwentów było 
pielęgniarstwo (408 osób4).  

Rynek pracy zasilili także posiadacze dyplomów ukończenia następujących kierunków me-
dycznych: 

 lekarskiego (195 absolwentów), 
 dietetyki (156 absolwentów), 
 położnictwa (112 absolwentów), 
 kosmetologii (104 absolwentów), 
 analityki medycznej (84 absolwentów), 
 farmacji (75 absolwentów), 
 ratownictwa medycznego (64 absolwentów), 
 elektroradiologii (62 absolwentów), 
 zdrowia publicznego (57 absolwentów), 
 audiofonologii (43 absolwentów), 
 optyki okularowej z elementami optometrii (36 absolwentów). 

*** 

Źródłem zaprezentowanych danych statystycznych o szkolnictwie wyższym jest sprawozdawczość Głównego 
Urzędu Statystycznego, a od roku akademickiego 2017/2018 Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkol-
nictwie Wyższym POL-on administrowany przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego. 

 

                                                           
2 W tym 32 studentów kierunku pielęgniarstwa – studiów pomostowych. 
3 Łącznie z cudzoziemcami. 
4 W tym 45 absolwentów kierunku pielęgniarstwa – studiów pomostowych. 
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