
 

 

LICZBA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW  

SZKÓŁ WYŻSZYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

zmniejsza się z roku na rok 

 Białystok, 18 maja 2017 r. 

Według stanu w dniu 30 XI 2016 r., w szkołach wyższych województwa podlaskiego kształciło się 34,6 tys. 

studentów (łącznie z cudzoziemcami), tj. o 4,4% mniej niż w poprzednim roku. Wśród nich było 20,1 tys. kobiet, 

co stanowiło 58,0% ogółu słuchaczy podlaskich uczelni. Przeważającą grupę tworzyli studenci studiów 

stacjonarnych. Tę formę studiów wybrało 24,9 tys. osób, a ich udział w ogólnej liczbie studentów wyniósł 71,9%. 

Na studiach niestacjonarnych kształciło się 9,7 tys. osób. Wśród studentów szkół wyższych przeważali słuchacze 

uczelni publicznych. Ich liczba ukształtowała się na poziomie 30,4 tys. co stanowiło 87,9% ogółu studentów, 

natomiast na uczelniach niepublicznych naukę pobierało 4,2 tys. osób. 

W analizowanym okresie w szkołach wyższych w województwie podlaskim studiowało 0,6 tys. osób 

niepełnosprawnych (o 3,1% mniej niż w poprzednim roku), które stanowiły 1,7% wszystkich studentów w regionie. 

W roku akademickim 2015/16 naukę w szkołach wyższych w województwie podlaskim ukończyło 9,5 tys. 

absolwentów (łącznie z cudzoziemcami), w tym 6,2 tys. kobiet. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba 

absolwentów zmniejszyła się o 13,0%. Dominującą grupę stanowiły osoby, które otrzymały dyplom ukończenia 

studiów stacjonarnych (67,1% ogółu). W ogólnej liczbie absolwentów znajdowało się 0,2 tys. (2,0%) osób 

niepełnosprawnych. 

 

Największymi uczelniami w Podlaskiem są Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka i Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku, w których w 2016 r. kształciło się odpowiednio 11,9, 10,1 oraz 4,7 tys. osób. Te trzy 

publiczne uczelnie skupiały aż 77,1% ogółu studentów w województwie. W roku akademickim 2015/16 mury 

Uniwersytetu w Białymstoku opuściło 3,5 tys. absolwentów, Politechniki Białostockiej – 2,4 tys., a Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku – 1,1 tys.; stanowili oni łącznie 72,6% wszystkich absolwentów szkół wyższych  

w regionie. 

 
Opracowanie: Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych 

STUDENCI I ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 
( )łącznie z cudzoziemcami

0

10

20

30

40

50

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Studenci (stan w dniu 30 XI) Absolwenci

tys.

34,6

47,3

14,0

42,5

12,1

38,9

10,9

36,2

9,5


