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 1,4% 
spadek liczby studentów 
w porównaniu z rokiem 
akademickim 2018/19  

W opolskich uczelniach w roku akademickim 2019/20 
studiowało 18,5 tys. studentów, czyli mniej o 0,3 tys.  
w stosunku do poprzedniego roku, a o 19,8 tys.  
w porównaniu z rokiem akademickim 2010/11. Dyplom 
ukończenia uczelni w roku akademickim 2018/19 
otrzymało 5,2 tys. absolwentów, tj. mniej o 0,2 tys.  
niż rok wcześniej i o 5,5 tys. niż w roku akademickim 
2009/10.  

W roku akademickim 2019/20 w 6 uczelniach mających siedzibę na terenie województwa 
opolskiego kształciło się 18503 studentów (łącznie ze studentami oddziałów zamiejscowych). 
W relacji do poprzedniego roku akademickiego odnotowano spadek liczby studentów o 1,4%, 
a w stosunku do roku akademickiego 2010/11 – o 51,7%. 

Ponadto funkcjonował jeden oddział zamiejscowy uczelni mający siedzibę jednostki macie-
rzystej poza województwem opolskim, w którym studiowało 2741 osób, tj. więcej o 6,9%  
w porównaniu z rokiem akademickim 2018/19. 

Tablica 1. Uczelnie 
 stan w dniu 31 grudnia 

Wyszczególnienie Szkoły 

Studenci Absolwencia 

ogółem 
w tym 

kobiety 
ogółem 

w tym 
kobiety 

Ogółem 2010/11b 6 38301 23628 10729 7155 

 2018/19 6 18757 10673 5466 3529 

 2019/20 6 18503 10480 5221 3264 

Uniwersytety  2010/11b 1 16138 11974 4466 3479 

 2018/19 1 7726 5361 2176 1659 

 2019/20 1 7756 5344 1903 1429 

Wyższe szkoły techniczne  2010/11b 1 10755 3910 2877 1299 

 2018/19 1 5962 2009 1722 752 

 2019/20 1 5857 1973 1729 707 

Wyższe szkoły ekonomiczne  2010/11b 1 5473 3543 1641 1078 

 2018/19 1 1638 884 614 403 

 2019/20 1 1630 886 525 317 

Pozostałe szkoły wyższe 2010/11b 3 5935 4201 1745 1299 

 2018/19 3 3431 2419 954 715 

 2019/20 3 3260 2277 1064 811 

a Z poprzedniego roku akademickiego. b Stan w dniu 30 listopad.  

Z ogólnej liczby studiujących w uczelniach 75,2% kształciło się na studiach stacjonarnych. 
W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zwiększyła się o 0,4%. Odsetek kobiet wśród 
wszystkich studiujących w roku akademickim 2019/20 wyniósł 56,6%. Wśród osób kształcących 
się na studiach stacjonarnych było 58,9% kobiet, na studiach niestacjonarnych – 49,6%. 

Według stanu na początku roku akademickiego 2019/20 w uczelniach województwa opol-
skiego naukę podjęło łącznie 1691 obcokrajowców wobec 1668 w roku akademickim 2018/19 
i 188 w 2010/11. Najliczniejszą grupę cudzoziemców studiujących w województwie opolskim 
stanowili studenci z Ukrainy – 73,4%. 

W roku akademickim 2019/20 
zmniejszyła się liczba 
studentów zarówno w 
porównaniu z poprzednim 
rokiem akademickim,  
jak i w relacji do roku 2010/11 

Na studiach stacjonarnych 
studiowało ponad 75% osób 
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W roku akademickim 2019/20 odnotowano 314 studentów niepełnosprawnych, tj. mniej  
o 1,3% w porównaniu z rokiem akademickim 2018/19 i stanowili oni 1,7% wszystkich studentów. 

Spośród 6 uczelni województwa opolskiego 4 były uczelniami publicznymi. Większość wśród 
ogółu studiujących (89,9%) stanowili studenci uczelni publicznych (w porównaniu z poprze-
dnim rokiem akademickim spadek o 0,1 p. proc.). W uczelniach publicznych dominującą 
formą kształcenia były studia stacjonarne, na których uczyło się 78,6% studentów (w 2018/19 
– 79,7%), natomiast w niepublicznych uczelniach – studia niestacjonarne – 54,7% studentów 
(w 2018/19 – 79,0%). 

Największa część studentów (64,2%) podjęła studia pierwszego stopnia (inżynierskie 
i licencjackie). Na studiach drugiego stopnia kształciło się 22,9% osób, a magisterskich 
jednolitych – 12,9%. W porównaniu z rokiem akademickim 2018/19 w ogólnej liczbie 
studiujących zmniejszył się udział osób na studiach drugiego stopnia o 1,3 p. proc.  
oraz pierwszego stopnia o 0,8 p. proc., a zwiększył na studiach magisterskich jednolitych 
o 2,1 p. proc. Spośród wszystkich studentów najwięcej – 40,1% kształciło się na studiach 
pierwszego stopnia na poziomie licencjackim (w roku akademickim 2018/19 – 40,7%). 

Wykres 1. Struktura studentów według rodzajów studiów 
 stan w dniu 31 grudnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Stan w dniu 30 listopada.  

Głównym ośrodkiem akademickim w województwie było m. Opole, z największą uczelnią 
– Uniwersytetem Opolskim kształcącym 7756 studentów, a także Politechniką Opolską 
(5857 studentów). W roku akademickim 2019/20 w m. Opolu kształciło się 16489 studentów, 
którzy stanowili 89,1% ogółu studentów w województwie 

Wykres 2. Struktura studentów według płci i podgrup kierunków kształceniaa  
 w roku akademickim 2019/20 
 stan w dniu 31 grudnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013). 
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W roku akademickim 2019/20 najwięcej osób kształciło się na kierunkach związanych 
z biznesem i administracją (14,3%), medycznych (12,8%) oraz pedagogicznych (10,6%). 
Mężczyźni przeważali w strukturze studentów na kierunkach w podgrupie technologii 
teleinformacyjnych (89,3%) oraz inżynieryjno-technicznych (89,2%). Kobiety stanowiły znaczną 
większość wśród studentów zdobywających wiedzę w dziedzinie opieki społecznej (89,7%) 
oraz usług dla ludności (87,2%). 

W roku akademickim 2018/19 odnotowano 5221 absolwentów, z tego 89,0% to osoby 
uzyskujące dyplomy uczelni publicznych. W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim 
liczba absolwentów spadła o 4,5%, a w stosunku do roku akademickiego 2009/10 o 51,3%. 
Ponad połowa wszystkich absolwentów (54,5% ogółu) ukończyła studia pierwszego stopnia, 
z czego 32,1% z tytułem inżyniera, a 67,9% z tytułem licencjata. Studia magisterskie jednolite 
ukończyło 4,9% wszystkich kończących studia, a studia drugiego stopnia ukończyło 40,7%.  

W roku akademickim 2018/19 absolwenci kierunków medycznych stanowili 15,8% ogółu 
absolwentów, pedagogicznych –  14,3% oraz biznesu i administracji – 13,9%.  

Studia podyplomowe i doktoranckie (łącznie z cudzoziemcami) 

Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/20 w porównaniu 
z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 3,0%, a w odniesieniu do roku 2010/11 zwiększyła się 
o 27,3% i wyniosła 3985 (z czego na uczelniach publicznych studiowało 108 osób, a 
niepublicznych – 3877). W odniesieniu do roku akademickiego 2018/19 zarówno w szkołach 
publicznych, jak i niepublicznych zanotowano spadek liczby słuchaczy odpowiednio: o 22,3% 
i o 2,3%. Kobiety dokształcające się na studiach podyplomowych stanowiły 91,2% wszystkich 
słuchaczy i ich udział zwiększył się o 2,6 p. proc. w porównaniu z poprzednim rokiem 
akademickim.  

Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największą popularnością cieszyły się kierunki 
z podgrup: pedagogiczna – 3441 słuchaczy, biznes i administracja – 222 oraz medyczna – 217. 

W roku akademickim 2018/19 wydano 3914 świadectw ukończenia studiów podyplomowych, 
w tym 3462 kobietom. Było to mniej odpowiednio: o 8,3% i o 10,3% niż rok wcześniej.  

W roku akademickim 2019/20 na studiach doktoranckich prowadzonych przez uczelnie 
uczestniczyło 379 osób, tj. mniej o 32,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, a więcej o 1,6% 
w stosunku do roku 2010/11. 

Wśród kierunków studiów doktoranckich największym zainteresowaniem cieszyły się nauki 
humanistyczne (44,1% uczestników), techniczne (17,4%) oraz społeczne (12,9%), natomiast 
najmniejszym – matematyczne (0,5%) i fizyczne (0,8%). W roku akademickim 2019/20 otwarto 
136 przewodów doktorskich (tj. więcej o 61,9% niż w poprzednim roku, a w relacji do roku 
2010/11 o 67,9%), najwięcej w dziedzinach humanistycznych (50,7%) oraz nauk teologicznych 
(24,3%). 

 

 

*** 

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”.

Studenci najczęściej wybierali 
kierunki z podgrupy biznes 
i administracja oraz medyczna 

W roku akademickim 2019/20 
zmniejszyła się liczba 
słuchaczy na studiach 
podyplomowych 
w porównaniu z rokiem 
poprzednim, a zwiększyła 
w stosunku do 2010/11 
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Tel: 77 453 14 52 

Rozpowszechnianie: 
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Monika Bartel 
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Powiązane opracowania 

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2018/2019 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych lokalnych –  Szkolnictwo wyższe  

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Edukacja 

https://opole.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Opole_STAT
https://www.facebook.com/USOpole/
https://opole.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/warunki-zycia/edukacja-w-wojewodztwie-opolskim-w-roku-szkolnym-20182019,3,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/zezwolenia-na-prace-cudzoziemcow-w-2019-roku,18,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/zezwolenia-na-prace-cudzoziemcow-w-2019-roku,18,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/zezwolenia-na-prace-cudzoziemcow-w-2019-roku,18,2.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1_27,dziedzina.html
https://opole.stat.gov.pl/
https://www.facebook.com/USOpole/
https://twitter.com/Opole_STAT

