
 
1 

 

 Szkoły wyższe, studenci i absolwenci1 

Od dziewięciu lat systematycznie maleje liczba studentów w szkołach wyższych mających siedzibę  

w województwie lubelskim. Zmiany te związane są, między innymi z malejącą liczbą ludności w wieku 19-

24 lata oraz z rosnącą popularnością studiów za granicą. Młodzi ludzie coraz częściej decydują się na 

studia w krajach należących do Unii Europejskiej, które dzięki przystąpieniu Polski do UE stały się bardziej 

dostępne dla naszych maturzystów. 

Na początku roku akademickiego 2014/15 w 8 publicznych i 10 niepublicznych uczelniach wyższych 

mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego kształciło się 81,0 tys. studentów, w tym liczonych 

tylko jeden raz 79,4 tys. Do publicznych szkół wyższych uczęszczało 56,2 tys. osób, a do niepublicznych 

24,8 tys. Na studiach stacjonarnych kształciło się 60,2 tys. osób. Stanowili oni prawie trzy czwarte (74,4%) 

ogółu studentów, przy czym w uczelniach publicznych z tej formy kształcenia skorzystało 82,4%, 

a w niepublicznych 56,3% studentów. Najwięcej osób zdobywało wiedzę na uniwersytetach (42,4%), na-

stępnie w wyższych szkołach technicznych (12,8%) i w wyższych szkołach rolniczych (11,2%).  

  Tabl. 1.  Studenci i absolwenci szkół wyższych (łącznie z cudzoziemcami) 

Wyszczególnienie 2013/14 2014/15 2013/14=100 

Uczelnie .....................................................................  19 18 94,7 

Studenci ....................................................................  84645 80983 95,7 

    na studiach:      

       pierwszego stopnia (zawodowe): ........................  50504 49162 97,3 

            z tytułem inżyniera .........................................   19278 18902 98,0 

            z tytułem licencjata ........................................  31226 30260 96,9 

       magisterskie jednolite .........................................  12961 12805 98,8 

       drugiego stopnia -  magisterskie uzupełniające ..   19943 17793 89,2 

       po ostatnim roku bez egzaminów .......................  1237 1223 98,9 

Absolwenci a .............................................................  26725 24158 90,4 

    studiów:      

      pierwszego stopnia (zawodowe): .........................  14334 12121 84,6 

          z tytułem inżyniera ...........................................   3691 3229 87,5 

          z tytułem licencjata ..........................................  10643 8892 83,5 

     magisterskie jednolite ...........................................  2365 2335 98,7 

     drugiego stopnia -  magisterskie uzupełniające ....   10026 9702 96,8 

a Z poprzedniego roku akademickiego 

                                                                 
1 Studentów i absolwentów wykazano zgodnie z siedzibą poszczególnych szkół wyższych łącznie z filiami, zamiejscowymi pod-

stawowymi jednostkami organizacyjnymi, zamiejscowymi ośrodkami dydaktycznymi oraz punktami konsultacyjnymi  
z uwzględnieniem cudzoziemców i szkół resortu obrony narodowej.  

Studentów i absolwentów wykazano tyle razy, na ilu kierunkach studiowali według stanu w dniu 30 XI. Jeżeli absolwent w roku 

akademickim ukończył dwa i więcej kierunków studiów, to również został wykazany wielokrotnie. 
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W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim, zmniejszyła się zarówno liczba uczelni  

wyższych, jak i liczba studentów. Po 17 latach funkcjonowania zakończyła działalność Puławska Szkoła 

Wyższa, na bazie której powstał Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W wy-

niku tego przekształcenia liczba szkół wyższych zmniejszyła się o 1 w porównaniu z poprzednim rokiem 

akademickim. Liczba studentów ogółem w uczelniach mających siedzibę w województwie lubelskim zma-

lała o 4,3,%, a wśród studentów liczonych tylko jeden raz o 4,0%. W uczelniach publicznych w bieżącym 

roku akademickim kształciło się o 1,8% mniej studentów niż w roku akademickim 2013/14, zaś w prywat-

nych o 9,6% mniej. 

Pomimo zmniejszenia się ogólnej liczby studentów, w czterech uczelniach województwa lubelskiego 

odnotowano jej wzrost. Najwięcej studentów w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim przybyło 

w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (o 10,6%), następnie w Wyższej Szkole Nauk 

Społecznych w Lublinie (o 6,2%), na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (o 0,9%)  

i w Wyższej Szkole Humanistyczno–Ekonomicznej im. J. Zamojskiego w Zamościu (o 0,3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku sukcesywnej zmiany organizacji studiów tj. przechodzenia uczelni na dwustopniowy sys-

tem kształcenia dominujące stały się studia pierwszego i drugiego stopnia. W roku akademickim 2014/15 

studenci studiów pierwszego stopnia stanowili 60,7% ogółu studiujących w województwie lubelskim, jed-

nolitych studiów magisterskich 15,8%, zaś studiów drugiego stopnia 22,0%. Wśród studentów studiów 

pierwszego stopnia więcej osób kształciło się na studiach zawodowych z tytułem licencjata (61,6% ogółu 

studentów na studiach pierwszego stopnia), niż z tytułem inżyniera (38,4%). Kobiety przeważały na stu-

diach licencjackich (66,9% ogółu studentów na studiach licencjackich), mężczyźni zaś na inżynierskich 

(63,7%).  
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Głównym ośrodkiem akademickim w woje-

wództwie lubelskim jest miasto Lublin, na terenie 

którego w roku akademickim 2014/15 swoją siedzibę 

miało 9 uczelni skupiających ponad 88% ogółu stu-

dentów. Największe szkoły wyższe to:  

− Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej kształcący 

27,1% ogółu studiujących osób w szkołach wyższych 

mających siedzibę w województwie lubelskim,  

− Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II –   

15,3%, 

− Politechnika Lubelska – 12,8%, 

− Uniwersytet Przyrodniczy – 11,20%. 

Ponadto w Lublinie ma swoją siedzibę, jeden  

z dziewięciu w kraju, Uniwersytet Medyczny, na któ-

rym kształciło się 8,5% ogółu studentów w woje-

wództwie lubelskim.     

  

 W roku akademickim 2014/15 uczelnie wyższe 

mające siedzibę w województwie lubelskim oferowały 

naukę w ramach 25 podgrup kierunków studiów2.  

Najwięcej osób studiowało na kierunkach medycznych 

(13,7% ogółu studiujących), następnie w podgrupie 

biznesu i administracji (13,0%) i społecznej (12,2%), 

zaś najmniej na kierunkach leśnictwa i nauki o środo-

wisku (po 0,5%) oraz higieny i bezpieczeństwa pracy 

(0,4%).  

 W porównaniu z poprzednim rokiem akade-

mickim największy, ponad 11% wzrost liczby studen-

tów, odnotowano w podgrupie kierunków ochrony  

i bezpieczeństwa oraz w podgrupie weterynaria. Jako pierwsza (poza uczelnią Ministerstwa Obrony Naro-

dowej), w województwie lubelskim, kierunek bezpieczeństwa narodowego wprowadziła Wyższa Szkoła 

Humanistyczno-Społeczna w Zamościu w roku akademickim 2009/10. W bieżącym roku akademickim 

kierunki z podgrupy ochrony i bezpieczeństwa są już na 7 uczelniach. Ponadto w wyniku otwarcia na Uni-

wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2014/15 dwóch nowych kierunków - Produkcja 

                                                                 
2 Kierunki studiów zostały przyporządkowane do grup i podgrup w oparciu o wytyczne klasyfikacji opracowanej przez 

UNESCO w 2013 roku - „Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji ISCED-F 2013”. 
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medialna i Informatologia stosowana - w porównaniu z rokiem akademickim 2013/14 zwiększyła się liczba 

studentów w podgrupie kierunków dziennikarstwa i informacji o 6,1%, zaś po wprowadzeniu na Uniwer-

sytecie Marii Curie-Skłodowskiej i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II kierunku „Prawo 

w biznesie” wzrosła liczba studentów w podgrupie prawa o 5,0%. 

 W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim w 6 uczelniach województwa lubelskiego 

otwarto łącznie 11 dodatkowych kierunków studiów, w tym 6 nowych kierunków, których nie było jeszcze 

na innych uczelniach województwa. Nowe kierunki to: edytorstwo, bałkanistyka, kreatywność społeczna, 

produkcja medialna, informatologia stosowana otwarte na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej oraz 

prawo w biznesie wprowadzone na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej i na Katolickim Uniwersyte-

cie Lubelskim Jana Pawła II. 

W roku akademickim 2014/15 kobiety 

stanowiły 59,5% ogółu studentów i ich udział 

zmalał w stosunku do poprzedniego roku o 0,8 p. 

proc. Podobnie jak w latach ubiegłych, wśród ko-

biet największym zainteresowaniem cieszyły się 

kierunki medyczne (16,6% ogółu studiujących 

kobiet), biznesu i administracji (14,4%), spo-

łeczne (14,3%) oraz pedagogiczne (8,8%), zaś 

wśród mężczyzn kierunki inżynieryjno-tech-

niczne (19,3% ogółu studiujących mężczyzn), 

biznesu i administracji (11,0%) oraz medyczne 

(9,4%). 

Najbardziej sfeminizowanym kierunkiem była 

opieka społeczna, na którym kobiety stanowiły 

84,1% ogółu osób studiujących, natomiast ty-

powo męskim kierunkami były kierunki z podgrupy technologii teleinformacyjnych - mężczyźni stanowili 

90,4% ogółu studentów.  

Absolwenci 

W roku akademickim 2013/14 dyplomy ukończenia studiów otrzymało 24,2 tys. osób tj. o 9,6% 

mniej niż przed rokiem. Spośród ogólnej liczby absolwentów przeważającą grupę stanowiły osoby, które 

ukończyły studia zawodowe pierwszego stopnia (50,2% ogółu absolwentów) oraz absolwenci studiów dru-

giego stopnia (40,2%). Absolwenci studiów magisterskich jednolitych stanowili tylko 9,7% ogółu osób, 

które w roku akademickim 2013/14 ukończyły studia wyższe. Biorąc pod uwagę formę kształcenia, 

to 67,7% absolwentów ukończyło studia stacjonarne, a 32,3% - niestacjonarne. 

Najwięcej osób otrzymało dyplomy ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Marii Curie-
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Skłodowskiej (27,9%), następnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (17,7%), na Uni-

wersytecie Przyrodniczym (11,1%) oraz na Politechnice Lubelskiej (10,4%). 

 Najwięcej absolwentów ukończyło kierunki3 

ekonomiczne i administracyjne (17,3% ogółu absol-

wentów), następnie medyczne (12,6%) i społeczne 

(11,9%), natomiast najmniej weterynaryjne (0,6%) 

oraz artystyczne (0,7%). 

 Kobiety stanowiły 66,8% ogółu absolwen-

tów. Było ich o 1,2 p. proc. mniej niż w roku akade-

mickim 2012/13. Najwięcej kobiet otrzymało dy-

plomy ukończenia studiów wyższych na kierunkach 

ekonomicznych i administracyjnych (18,0% ogółu 

kobiet), następnie na medycznych (14,8%) i pedago-

gicznych (14,3%), natomiast najwięcej mężczyzn 

ukończyło kierunki ekonomiczne i administracyjne (15,8% ogółu mężczyzn), inżynieryjno-techniczne 

(13,3%) oraz społeczne (10,5%).  

Cudzoziemcy 

Lubelskie uczelnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się wśród cudzoziemców. Na początku 

roku akademickiego 2014/15 w 15 uczelniach województwa lubelskiego kształciło się prawie 5,4 tys. 

cudzoziemców, czyli o 36,3% więcej niż w poprzednim roku akademickim. Udział obcokrajowców w ogól-

nej liczbie studiujących wyniósł 6,7% wobec 4,7% w roku akademickim 2013/14. Najwięcej cudzoziem-

ców przybyło na studia z Ukrainy (66,0% ogółu studiujących cudzoziemców), następnie z Białorusi  

i z Tajwanu (po 5,9%), ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (3,2%) oraz z Norwegii i Arabii Saudyjskiej 

(po 2,4%). 

Wykres 5. Studenci cudzoziemcy według płci i krajów 

                                                                 
3 Kierunki studiów zostały przyporządkowane do grup i podgrup w oparciu o wytyczne klasyfikacji opracowanej przez 

UNESCO w 1997 roku - „Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji ISCD’97”. 
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 Tabl. 2. Studenci cudzoziemcy i absolwenci cudzoziemcy szkół wyższych 

Wyszczególnienie 2013/14 2014/15 
2013/14 

=100 

Studenci cudzoziemcy .................................................  3982 5428 136,3 

   na studiach:     

      pierwszego stopnia .................................................  2280 3411 149,6 

         z tytułem inżyniera ...............................................  364 699 192,0 

         z tytułem licencjata ..............................................  1916 2712 141,5 

      magisterskie jednolite .............................................   1287 1371 106,5 

      drugiego  stopnia – magisterskie uzupełniające .....    375 604 161,1 

      Po ostatnim roku bez egzaminów ...........................  40 42 105,0 

 Absolwenci cudzoziemcy a  ........................................  517   612 118,4 

    studiów:     

      pierwszego stopnia .................................................  229 261 114,0 

         z tytułem inżyniera ...............................................  8 21   

         z tytułem licencjata ..............................................  221 240 108,6 

      magisterskie jednolite .............................................   194 213 109,8 

      drugiego stopnia – magisterskie uzupełniające ......    94 138 146,8 

                  a Z poprzedniego roku akademickiego. 

Najwięcej cudzoziemców studiowało na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej - 1131 osób 

(20,8% ogółu studiujących cudzoziemców), następnie na Uniwersytecie Medycznym - 1090 osób (20,1%),  

w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie - 510 osób (9,4%) oraz na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II studiowało - 459 osób (8,5%). Na Uniwersytet Me-

dyczny najwięcej osób przybyło z Tajwanu (29,3% ogółu studiujących cudzoziemców na wymienionej 

uczelni), następnie ze Stanów Zjednoczonych 

Ameryki (15,4%) oraz z Norwegii i Arabii Sau-

dyjskiej (po 11,8%), zaś na pozostałych uczel-

niach dominowali przybysze ze wschodu.  

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

84,4% cudzoziemców stanowiły osoby, które 

przyjechały na studia z Ukrainy, zaś w Wyższej 

Szkole Społeczno-Ekonomicznej im. Wincentego 

Pola 88,8% cudzoziemców to studenci z Ukrainy, 

natomiast na Katolickim Uniwersytecie Lubel-

skim Jana Pawła II 52,5% cudzoziemców stano-

wili studenci z Ukrainy. 

W roku akademickim 2014/15 na studia 

pierwszego stopnia uczęszczało 62,8% ogółu stu-

diujących cudzoziemców (przed rokiem 57,3%). Więcej osób studiowało na studiach zawodowych z tytu-

łem licencjata (79,5% ogółu studentów na studiach pierwszego stopnia), niż z tytułem inżyniera. Na studia 

magisterskie jednolite uczęszczało 25,3% studiujących (przed rokiem 32,3%). 
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Największym zainteresowaniem wśród studiujących cudzoziemców cieszyły się kierunki medyczne 

(24,2% ogółu cudzoziemców) i społeczne (16,7%), następnie usługi dla ludności (14,3%) oraz biznesu  

i administracji (12,3%). 

Kobiety stanowiły 52,5% ogółu studiujących cudzoziemców, tj. o 1,1 p. proc. mniej niż w poprzed-

nim roku akademickim. Najwięcej kobiet (20,3% ogółu studiujących kobiet), podobnie jak i mężczyzn 

(28,5% ogółu mężczyzn) kształciło się na kierunkach medycznych, następnie na kierunkach społecznych 

(19,3% kobiet i 13,9% mężczyzn ). Trzecią co do popularności grupą kierunków dla kobiet były usługi dla 

ludności (18,4%), a dla mężczyzn kierunki z podgrupy biznesu i administracji (12,1%). 

W roku akademickim 2013/14 dyplomy ukończenia studiów wyższych otrzymało 612 cudzoziemców 

tj. o 18,4% więcej niż przed rokiem. Najwięcej absolwentów cudzoziemców ukończyło kierunki medyczne 

(28,4% ogółu absolwentów cudzoziemców), następnie humanistyczne (20,9%) oraz społeczne (18,6%). 

Kobiety stanowiły 57,7% ogółu absolwentów cudzoziemców, wobec 59,8% w roku akademickim 

2012/13. Najwięcej kobiet (24,6% ogółu absolwentek), podobnie jak i mężczyzn (33,6% absolwentów) 

otrzymało dyplomy ukończenia studiów wyższych na kierunkach medycznych, następnie na kierunkach 

humanistycznych (21,2% kobiet i 20,5% mężczyzn) oraz społecznych (19,0% kobiet i 18,1% mężczyzn). 

Studia podyplomowe i doktoranckie 

W roku akademickim 2014/2015 na terenie województwa lubelskiego studia podyplomowe były re-

alizowane w 16 szkołach wyższych i w jednym instytucie badawczym. Z możliwości podnoszenia kwali-

fikacji w tej formie kształcenia skorzystało 6,2 tys. osób, w tym 55 cudzoziemców. W porównaniu z po-

przednim rokiem akademickim liczba słuchaczy studiów podyplomowych zmalała o 8,5%. Kobiety stano-

wiły 76,0% ogółu słuchaczy. W publicznych szkołach wyższych dokształcało się 45,5% osób, a w niepu-

blicznych 54,5%. Najwięcej osób zdobywało nową wiedzę na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej 

(23,6% ogółu słuchaczy), następnie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji (11,9%) oraz na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (10,7%).  

Tabl. 3. Słuchacze studiów podyplomowych 

Wyszczególnienie 2013/14 2014/15 
2013/14 

=100 

Słuchacze studiów podyplomowych ..........................  6755 6179 91,5 

   w tym     

kobiety .....................................................................   5192 4694 90,4 

     z liczby ogółem cudzoziemcy ..................................  37 55 148,6 

Słuchacze studiów podyplomowych uzupełniali swoją wiedzę w ramach 22 podgrup kierunków stu-

diów. Największą popularnością cieszyły się kierunki z podgrupy nauczycielskiej (21,6% ogółu słuchaczy), 

następnie z podgrupy ekonomicznej i administracyjnej (17,6%) oraz z pedagogicznej (14,8%). 

W roku akademickim 2013/14 świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymało ponad  

5 tys. osób, w tym 3,7 tys. kobiet (74,2%). Dla porównania w roku akademickim 2012/13 wydano 5,8 tys. 

świadectw tj. o 13,9% więcej niż w roku akademickim 2013/14. 
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W roku akademickim 2014/15 na studiach doktoranckich prowadzonych przez 5 uczelni wyższych 

województwa lubelskiego i 3 instytuty4 uczestniczyło łącznie 3,1 tys. doktorantów, w tym 170 cudzoziem-

ców. Kobiety stanowiły 56,8% ogółu uczestników studiów doktoranckich. Przewód doktorski wszczęło 

202 doktorantów, zaś rozprawę doktorską obroniło 194. W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim 

liczba uczestników studiów doktoranckich zmalała o 2,7%, wszczętych przewodów doktorskich było mniej 

o 24,1%, a liczba osób, które obroniły rozprawę doktorską wzrosła o 22,8%. 

Najwięcej doktorantów, podobnie jak w poprzednim roku akademickim, kształciło się na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (53,9% ogółu doktorantów), następnie na Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej (24,2%) i Uniwersytecie Medycznym (11,5%). Wśród 16 dziedzin nauki, na których 

odbywały się studia doktoranckie największym zainteresowaniem cieszyły się nauki humanistyczne 

(27,6% ogółu doktorantów), społeczne (19,3%) oraz teologiczne (13,2%), natomiast najmniejszym nauki 

matematyczne (0,8%) oraz fizyczne, weterynaryjne i nauki o ziemi (po 1,0%).  

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów5 

Według stanu w dniu 30 XI 2014 roku 24,6 tys. studentów (w tym 0,7 tys. cudzoziemców) otrzymy-

wało stypendia. Stanowili oni prawie jedną trzecią (30,3%) ogółu studiujących. W porównaniu z poprzed-

nim rokiem akademickim liczba osób pobierających stypendia zmalała o 5,4%. Najwięcej studentów, 

 bo 19,4 tys. pobierało stypendia o charakterze socjalnym, w tym 16,5 tys. studentów otrzymywało tylko 

stypendium socjalne, 2,2 tys. oprócz stypendium socjalnego pobierało jeszcze stypendium rektora dla naj-

lepszych studentów, 0,6 tys. studentów dodatkowo otrzymywało stypendium socjalne dla osób niepełno-

sprawnych, a 0,1 tys. osób pobierało wszystkie trzy rodzaje stypendiów. Ponadto 4,3 tys. studentów otrzy-

mywało tylko stypendia rektora dla najlepszych studentów, a 0,7 tys. tylko stypendia specjalne dla osób 

niepełnosprawnych. Oprócz stypendiów studenci mogli ubiegać się również o zapomogi. Z tej formy dofi-

nansowania w okresie od XII 2013 do XI 2014 roku skorzystało 2,1 tys. studentów. 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 Instytut Agrofizyki w Lublinie, Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach, Instytut Uprawy, Nawożenia i Glebo-

znawstwa PIB w Puławach. 
5 Bez stypendiów ministra oraz stypendiów finansowanych z funduszy unijnych. 
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Według stanu w dniu 31 XII 2014 roku stypendia doktorskie i doktoranckie pobierało 1046 osób, 

przy czym 94,6% ogółu stanowiły stypendia doktoranckie. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba 

osób otrzymujących stypendia doktorskie i doktoranckie zmalała o 3,2%. 

Domy studenckie 

Według stanu w dniu 30 XI 2014 roku 9 uczelni mających siedzibę na terenie województwa 

lubelskiego dysponowało 34 domami studenckimi z łączną liczbą 9,2 tys. miejsc. W prównaniu  

z poprzednim rokiem akademickim przybyły 3 domy studenckie, a liczba miejsc zwiększyła się o 436. 

Z zakwaterowania w domach studenckich korzystało 7,4 tys. studentów (9,1% ogółu studentów), w tym 

prawie 2,0 tys. cudzoziemców (36,6% studiujących cudzoziemców). Ponadto z zakwaterowania  

w domach studenckich korzystało 60 doktorantów. 

a Bez szkoły wyższej Ministerstwa Obrony Narodowej 

Nauczyciele akademiccy  
 

Według stanu na koniec grudnia 2014 roku we wszystkich uczelniach województwa lubelskiego pra-

cowało 6,5 tys. nauczycieli akademickich, w tym 98,4% stanowili nauczyciele pełnozatrudnieni. W porów-

naniu z rokiem poprzednim liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich zmalała o 1,5%. Placówki pu-

bliczne zatrudniały 76,6% wszystkich nauczycieli. Najliczniejszą grupą wśród nauczycieli akademickich 

byli adiunkci (41,9%), następnie profesorowie (20,7%) i asystenci (18,8%).  

Wykres 9.Nauczyciele akademiccy według płci i stanowisk 
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Kobiety stanowiły 47,5% ogółu zatrudnionych nauczycieli akademickich wobec 46,9% w poprzed-

nim roku akademickim. Z analizy struktury osób zatrudnionych według stanowisk i płci wynika, że większy 

odsetek kobiet wystąpił wśród osób zatrudnionych między innymi na stanowisku adiunkta (50,8% ogółu 

zatrudnionych na danym stanowisku), asystenta (54,0%) oraz starszego wykładowcy (50,9%) i wykła-

dowcy (54,8%), zaś mężczyzn zatrudnionych na stanowisku profesora (70,9%) i docenta (66,7%).  

W szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego średnio na 1 nauczy-

ciela akademickiego przypadało 12 studentów, przy czym w szkołach publicznych wskaźnik ten był  

niższy i wyniósł 11 wobec 16 w niepublicznych szkołach wyższych.  

a Bez szkoły wyższej Ministerstwa Obrony Narodowej 

W 2014 roku w uczelniach województwa lubelskiego zatrudnionych było 0,7 tys. nauczycieli akade-

mickich z tytułem profesora, 1,2 tys. ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 3,3 tys.  

z tytułem doktora oraz 1,3 tys. magistrów (przeciętna liczba w roku kalendarzowym). Z analizy danych 

dotyczących struktury zatrudnionych nauczycieli akademickich z tytułem i stopniem naukowym w placów-

kach publicznych i niepublicznych wynika, że o ile zatrudnienie nauczycieli ze stopniem doktora  

w obu rodzajach szkół jest podobne (publiczne – 51,4%, niepubliczne – 51,0%), to znaczne różnice  

występują wśród zatrudnionych nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego (w publicznych szkołach 

wyższych – 15,7%, w niepublicznych – 24,5%) oraz wśród nauczycieli z tytułem magistra (w publicznych 

– 22,0%, w niepublicznych – 14,8%). 

 

Źródłem prezentowanych danych są roczne sprawozdania statystyczne:  

- S-10 (sprawozdanie o studiach wyższych – stan w dniu 30 XI),  

- S-11 (sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów – stan w dniu 30 XI),  

- S-12 (sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach 

wyższych, instytutach naukowych i badawczych – stan w dniu 31 XII).  

Opracowanie: 

Zofia Dymek – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

 

Prosimy o podawanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego w Lublinie. 
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Wykres 10. Liczba studentów szkół wyższych przypadająca na 1 nauczyciela akademickiego 
według typów szkół w roku akademickim 2013/2014 a


