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TABL. 3  (60). UCZElNIE w ROKU aKadEmICKIm 2020/21
 HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE 2020/21 ACADEMIC YEAR

WYSZCZEGÓLNIENIE

Uczelnie
Higher 

education 
institutions

Nauczy- 
ciele aka-
demiccya

Academic 
teachersa

Studenci   Students

Absol- 
wencib

Graduatesb
SPECIFICATIONogółem

total

w tym na 
studiach 

stacjonar-
nych   

of which 
full-time 

pro- 
grammes

w tym  
cudzo-
ziemcy

of which 
foreigners

O G ó Ł E m 11 1526 22082 13997 987 5728 T O T a l
Nadzorowane przez ministra 

właściwego ds. szkolnic-
twa wyższego 11 1526 22082 13997 987 5728

Supervised by the minister 
responsible for higher 
education

a Pełno- i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w więcej niż jednej uczelni wykazani zostali 
w każdym miejscu pracy. b W podziale według uczelni – osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2020 r.
a Full-time and part-time employed converted into full-time equivalent units, teachers employed full-time in more than one institution have been 
shown in all workplaces. b In the breakdown by types of higher education institutions – persons who obtained higher education diplomas between 
1 January and 31 December 2020.

WYKRES 2  (37). STUdENCI UCZElNI
CHART 2  (37).  STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
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TABL. 4  (61). UCZESTNICY STUdIów POdYPlOmOwYCh I dOKTORaNCI
 NON-DEGREE POSTGRADUATE PROGRAMME STUDENTS AND DOCTORAL
 STUDENTS

WYSZCZEGÓLNIENIE

Uczestnicy studiów 
podyplomowych

Non-degree 
postgraduate 

programme students

Doktoranci 
Doctoral students

SPECIFICATION

na studiach 
doktoranckich 

in doctoral 
programmes

w szkołach doktorskich
in doctoral schools

ogółem
total

w tym 
kobiety
of which 
females

ogółem
total

w tym 
kobiety
of which 
females

ogółem
total

w tym 
kobiety
of which 
females

O G ó Ł E m 2010/11 5039 3921 123 65 . . T O T a l
2015/16 3417 2946 418 256 . .
2019/20 3148 2715 259 171 46 21
2020/21 2037 1738 231 145 144 52


