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INFORMACJE SYGNALNE 

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2021/2022
(wyniki wstępne) 

 15.06.2022 r. 

 0,2%
Wzrost liczby studentów 
w porównaniu z rokiem 
akademickim 2020/21

Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r.  
w uczelniach w Polsce kształciło się 
1218,2 tys. osób, o 2,9 tys. więcej w odniesieniu 
do poprzedniego roku. W roku akademickim 
2020/21 dyplom ukończenia studiów otrzymało 
297,4 tys. absolwentów, o 3,9 tys. więcej niż 
w roku akademickim 2019/20. 

W oparciu o rejestr POL-on, w roku akademickim 2021/22 w Polsce działały 362 uczelnie. 
Niniejsze opracowanie dotyczy 347 uczelni, które złożyły sprawozdania statystyczne. 

W latach akademickich 2010/11-2019/20 liczba studentów zmniejszyła się  z 1841,3 tys. do 
1204,0 tys., natomiast od roku akademickiego 2020/21 nastąpił wzrost do 1218,2 tys. osób. 
Systematyczny spadek zaobserwowano również w odniesieniu do liczby absolwentów, 
których liczba zmniejszyła się z 497,5 tys. w roku akademickim 2010/11 do 293,4 tys. 
w roku akademickim 2019/20 (jedynie w roku akademickim 2016/17 zanotowano niewielki 
wzrost). W roku akademickim 2020/21 liczba absolwentów nieznacznie wzrosła i wyniosła 
297,4 tys. osób. 

Wykres 1. Studenci i absolwenci uczelni (łącznie z cudzoziemcami) 

W porównaniu z rokiem 
akademickim 2010/11 liczba 
studentów zmniejszyła się 
o 33,8%, a liczba
absolwentów o 40,2%

Studenci 

W roku akademickim 2021/22 kobiety stanowiły 58,4% studiujących. Na studiach 
stacjonarnych studiowało 783,4 tys. osób (64,3% studiujących), natomiast na studiach 
niestacjonarnych – 434,7 tys. osób. Studia pierwszego stopnia wybrało 61,7% wszystkich 
studentów (751,7 tys. osób), podczas gdy na studiach drugiego stopnia kształciło się 22,2% 
studentów, a na magisterskich jednolitych 15,7%. Najwięcej (264,2 tys.) osób studiowało 
w województwie mazowieckim, najmniej (11,7 tys.) w województwie lubuskim. 

64,3% studentów 
kształciło się na studiach 
stacjonarnych 
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Wśród najczęściej wybieranych grup kierunków były: Biznes, administracja i prawo, 
na których studiowało 22,5% wszystkich studentów, Technika, przemysł, budownictwo 
(odpowiednio 14,0%), Zdrowie i opieka społeczna (12,8%) oraz Nauki społeczne, 
dziennikarstwo i informacja (12,3%). 

W Polsce studiowało 89,4 tys. cudzoziemców, w tym 45,3 tys. kobiet, o 5,6% więcej niż 
w poprzednim roku (dotyczy osób studiujących przez przynajmniej jeden rok akademicki). 
Większość cudzoziemców pochodziła z krajów europejskich, przy czym najliczniejszą grupę 
stanowiły osoby z Ukrainy (36,0 tys., 40,3% wszystkich cudzoziemców), z Białorusi (11,1 tys. 
– 12,4%) oraz z Turcji (2,9 tys. – 3,2%). Studia stacjonarne podjęło 77,2 tys. cudzoziemców 
(86,4%). Ponad jedna czwarta wszystkich cudzoziemców (26,4 tys.) wybrała uczelnie 
w województwie mazowieckim. 

Studenci cudzoziemcy 
najczęściej wybierali 
uczelnie z województwa 
mazowieckiego 

Tablica 1. Studenci według województw w roku akademickim 2021/22 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym 
kobiety 

Na studiach Z liczby 
ogółem 
– cudzo-
ziemcy 

stacjo- 
narnych 

niestacjo-
narnych 

POLSKA 1218166 711805 783420 434746 89420 

Dolnośląskie 116280 65378 73230 43050 8314 

Kujawsko-pomorskie 54715 34123 31711 23004 2708 

Lubelskie 66290 40110 51041 15249 8648 

Lubuskie 11661 6489 7177 4484 168 

Łódzkie 76589 46784 44381 32208 8821 

Małopolskie 144403 84860 106640 37763 7858 

Mazowieckie 264245 149224 155353 108892 26375 

Opolskie 17871 10278 13376 4495 1780 

Podkarpackie 43668 24952 30916 12752 2366 

Podlaskie 29045 17510 20740 8305 1525 

Pomorskie 84117 50001 50433 33684 3750 

Śląskie 107303 62871 70784 36519 6106 

Świętokrzyskie 22053 14108 14007 8046 927 

Warmińsko-mazurskie 22827 13340 16997 5830 498 

Wielkopolskie 124310 73097 72486 51824 7742 

Zachodniopomorskie 32789 18680 24148 8641 1834 
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Absolwenci 

W roku akademickim 2020/21 studia ukończyło 297,4 tys. osób, w tym 187,2 tys. (62,9%) 
kobiet. Większość absolwentów (185,4 tys.) ukończyło jednolite studia magisterskie oraz 
studia pierwszego stopnia, natomiast 37,7% było absolwentami studiów drugiego stopnia. 

Absolwenci najczęściej kończyli studia na kierunkach zaliczanych do grup: 
Biznes, administracja i prawo (24,0%), Technika, przemysł, budownictwo (15,7%), 
Zdrowie i opieka społeczna (11,2%) oraz Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (10,6%). 

Wśród 15,7 tys. absolwentów cudzoziemców najwięcej pochodziło z Ukrainy (49,3%), 
Białorusi (10,1%) i Indii (4,6%). Ponad połowę absolwentów cudzoziemców stanowiły 
kobiety (56,4%). Studia stacjonarne ukończyło 89,2% cudzoziemców, a najwięcej osób 
ukończyło studia na kierunkach z grupy Biznes, administracja i prawo (32,4% ogólnej liczby 
absolwentów cudzoziemców). 

195,4 tys. absolwentów 
ukończyło studia stacjonarne 
(65,7%), natomiast 
niestacjonarne 
– 102,0 tys. osób 

Tablica 2. Absolwenci uczelni według grup kierunków kształcenia w roku akademickim 2020/21 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym kobiety 

Ogółem 297368 187156 

Kształcenie 25232 21586 

Nauki humanistyczne i sztuka 26722 19402 

Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja 31669 21932 

Biznes, administracja i prawo 71416 46959 

Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka 11768 8255 

Technologie teleinformacyjne 13392 2119 

Technika, przemysł, budownictwo 46619 18746 

Rolnictwo 5277 3097 

Zdrowie i opieka społeczna 33313 26840 

Usługi 24751 14662 

Indywidualne studia międzyobszarowe 7209 3558 

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”. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Gdańsku 

Dyrektor Jerzy Auksztol 
Tel: 58 76 83 130 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 

Wydział Współpracy z Mediami 

Tel: 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl

www.stat.gov.pl       

@GUS_STAT  

@GlownyUrzadStatystyczny  

gus_stat 

glownyurzadstatystycznygus

glownyurzadstatystyczny 

 

Powiązane opracowania 

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020 r. 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Szkolnictwo wyższe 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Student 

Studia wyższe 

Studia stacjonarne 

Studia niestacjonarne 

mailto:obslugaprasowa@stat.gov.pl
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-i-jego-finanse-w-2020-roku,2,17.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-i-jego-finanse-w-2020-roku,2,17.html
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2584,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2641,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2641,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1965,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1965,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1966,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1966,pojecie.html
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