
  

 

Opracowania sygnalne 

 

SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. 

Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 – 158 Katowice 

www.stat.gov.pl/katow 
e-mail:  

SekretariatUsKce@stat.gov.pl 
tel.: 032 779 12 00

fax: 032 779 13 00, 258 51 55 

 
  

Źródłem prezentowanych danych są roczne sprawozdania S-10 (sprawozdanie o studiach wyższych).  
Dane nie obejmują szkół resortu obrony narodowej oraz szkół resortu spraw wewnętrznych i administracji. 

 

W roku akademickim 2008/09 w województwie śląskim funkcjonowało 46 uczelni wyższych, w tym  

1 uniwersytet, 4 wyższe szkoły techniczne, 14 wyższych szkół ekonomicznych, 2 wyższe szkoły pedagogiczne,  

1 akademia medyczna, 1 akademia wychowania fizycznego, 2 wyższe szkoły artystyczne oraz 1 wyższa szkoła 

teologiczna. Ponadto na terenie województwa funkcjonowało 20 niepublicznych wyższych szkół pozostałych  

o profilu uniwersyteckim. Obok uczelni śląskich swoje wydziały zamiejscowe mają na terenie województwa 

śląskiego szkoły wyższe z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Opola. 

W roku akademickim 2008/09 w szkołach wyższych w województwie śląskim (łącznie z filiami i wydziałami 

zamiejscowymi uczelni, których główna siedziba znajduje się poza terenem województwa śląskiego) kształciło się 

192,2 tys. studentów, tj. o 2,8% mniej w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim. Z ogólnej  

liczby uczących się na uczelniach wyższych 86,9 tys. osób (45,2%) kształciło się na studiach stacjonarnych.  

W skali roku ich liczba zmniejszyła się o 3,4 tys. osób. Na studiach niestacjonarnych uczyło się 105,3 tys. osób,  

tj. o 2,1 tys. osób mniej niż rok wcześniej. 

 

WAŻNIEJSZE DEFINICJE I POJĘCIA 

Szkoły wyższe to szkoły działające w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1365, z późniejszymi zmianami). 

Uczelnia publiczna to uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej. 

Uczelnia niepubliczna to uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową 

osobą prawną. 

Studia wyższe to studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem 

odpowiedniego tytułu zawodowego. 

Studia stacjonarne to forma studiów wyższych, w której program studiów jest realizowany w postaci zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów w wymiarze określonym standardami kształcenia dla tej 

formy studiów wskazanymi przez senat uczelni zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Studia niestacjonarne to inna forma studiów niż studia stacjonarne, z zachowaniem standardów kształcenia określonych dla tej 

formy studiów, wskazana przez senat uczelni zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Studenci szkół wyższych to osoby zarejestrowane na studiach wyższych, łącznie ze studentami po ostatnim roku studiów bez 

egzaminu dyplomowego oraz studentami korzystającymi z urlopów dziekańskich. 

Absolwenci szkół wyższych to osoby, które uzyskały dyplomy stwierdzające ukończenie studiów wyższych. Absolwenci wykazani 

są według stanu z poprzedniego roku akademickiego. 
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Największym ośrodkiem akademickim w województwie śląskim są Katowice, gdzie w roku akademickim 

2008/09 funkcjonowało 16 szkół wyższych oraz 2 wydziały zamiejscowe, w których studiowało 71,4 tys. osób. 

Natomiast największą uczelnią jest Politechnika Śląska w Gliwicach, gdzie w roku akademickim 2008/09 

studiowało 29,1 tys. studentów (15,1% ogółu studiujących w województwie).  

Szkoły wyższe działają również w Bielsku-Białej, Bytomiu, Chorzowie, Częstochowie, Dąbrowie 

Górniczej, Gliwicach, Mysłowicach, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tychach, Ustroniu, Zawierciu i Żywcu. 

Kilka śląskich uczelni (Uniwersytet Śląski, Politechnika Częstochowska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Śląski 

Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) prowadzi filie lub zamiejscowe ośrodki 

dydaktyczne w celu zwiększenia dostępności kształcenia poza obszarem dużych miast. 

Studenci
 
szkół wyższych

 a
 

Stan w dniu 30 XI 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
W tym 
kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

O G Ó Ł E M  ....................... 2007/08 197761 109211 90320 49205 107441 60006

 2008/09 192230 107233 86893 47725 105337 59508

Szkoły publiczne  ................. 2007/08 128877 68597 79586 42758 49291 25839

 2008/09 125983 67320 78316 42421 47667 24899

Szkoły niepubliczne  ............ 2007/08 68884 40614 10734 6447 58150 34167

 2008/09 66247 39913 8577 5304 57670 34609 

a Łącznie ze studentami filii i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uczelni, których główna siedziba znajduje się poza terenem 
województwa śląskiego; łącznie z cudzoziemcami.  

Wśród ogółu studiujących na uczelniach województwa śląskiego przeważali studenci uczelni 

publicznych. Na początku roku akademickiego 2008/09 stanowili oni 65,5% ogółu uczących się w szkołach 

wyższych. Ponad 62% słuchaczy uczelni publicznych uczyło się na studiach stacjonarnych. Studenci uczelni 

niepublicznych w większości (87,1%) wybierali naukę w systemie niestacjonarnym.  

Studenci szkół wyższych 
a 

według typów szkół w roku akademickim 2008/09 
Stan w dniu 30 XI 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
W tym 
kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

O G Ó Ł E M  ......................................  192230 107233 86893 47725 105337 59508

Uniwersytety  ......................................  33136 22297 18885 12558 14251 9739

Wyższe szkoły techniczne  .................  53001 18505 33066 12630 19935 5875

Wyższe szkoły ekonomiczne  .............  58318 36677 13124 7889 45194 28788

Wyższe szkoły pedagogiczne  ............  13149 9594 6351 4585 6798 5009

Akademie medyczne  .........................  7605 5741 6448 4834 1157 907

Akademie wychowania fizycznego  ....  5107 2380 2852 1329 2255 1051

Wyższe szkoły artystyczne  ................  1434 820 836 498 598 322

Wyższe szkoły teologiczne  ................  63 33 63 33 – –

Wyższe szkoły pozostałe 
b
  ................  20417 11186 5268 3369 15149 7817 

a Łącznie ze studentami filii i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uczelni, których główna siedziba znajduje się poza terenem 
województwa śląskiego; łącznie z cudzoziemcami. b Niepubliczne, o profilu uniwersyteckim. 

W roku akademickim 2008/09 najwięcej osób studiowało w wyższych szkołach ekonomicznych (30,3%),  

w wyższych szkołach technicznych (27,6%) oraz na uniwersytetach (17,2%). Wśród studentów przewagę 

stanowiły kobiety (55,8%). 
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Udział kobiet w ogólnej liczbie uczących się według typów szkół w roku akademickim 2008/09 
Stan w dniu 30 XI 

 

 

 

 

 

 

Studenci studiów stacjonarnych stanowili większość w akademiach medycznych (84,8%), wyższych 

szkołach technicznych (62,4%), wyższych szkołach artystycznych (58,3%), na uniwersytetach (57,0%) oraz  

w akademiach wychowania fizycznego (55,8%). W wyższych szkołach teologicznych nauka odbywała się tylko  

w systemie studiów stacjonarnych. Największy udział osób kształcących się w systemie niestacjonarnym 

zanotowano w wyższych szkołach ekonomicznych (77,5%) oraz w pozostałych szkołach wyższych (74,2%). 

Studenci szkół wyższych 
a
 według rodzajów studiów w roku akademickim 2008/09 

Stan w dniu 30 XI 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
W tym 
kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

O G Ó Ł E M .......................................  182466 101491 85714 47158 96752 54333

Studia zawodowe (I stopnia)  ..............  108441 57307 47815 26077 60626 31230

z tytułem inżyniera  .........................  33854 7864 15536 4704 18318 3160

z tytułem licencjata  .........................  74687 49443 32279 21373 42308 28070

Studia magisterskie jednolite ..............  37862 21257 28786 15451 9076 5806

Studia magisterskie uzupełniające  
(II stopnia)  .......................................  29338 19704 6474 4586 22864 15118

Po ostatnim roku bez egzaminu  ........  6825 3223 2639 1044 4186 2179 

a Łącznie z cudzoziemcami; nie uwzględniono danych dotyczących filii i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uczelni, których główna 
siedziba znajduje się poza terenem województwa śląskiego. 

Najwięcej osób wybrało studia zawodowe pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), tj. 59,4% 

ogółu studiujących. Na studiach magisterskich jednolitych kształciło się 37,9 tys. osób (20,8% ogółu).  

W porównaniu z rokiem akademickim 2007/08 w ogólnej liczbie studiujących zwiększył się udział osób  

na studiach zawodowych (o 4,6 pkt proc.), a także na studiach magisterskich uzupełniających (o 1,3 pkt proc.). 

Udział osób studiujących na studiach magisterskich jednolitych zmniejszył się o 6,2 pkt proc. 

Struktura studentów
a
 według rodzajów studiów w roku akademickim 2008/09 

Stan w dniu 30 XI 

 

 

 

 

 

 

a Łącznie z cudzoziemcami; nie uwzględniono danych dotyczących filii i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uczelni, których główna 
siedziba znajduje się poza terenem województwa śląskiego. 
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W roku akademickim 2008/09 najwięcej studentów studiowało na kierunkach ekonomicznych  

i administracyjnych (25,3%), pedagogicznych (12,3%) i społecznych (10,6%). Kobiety przeważały m.in. wśród 

ogólnej liczby studentów kierunków opieki społecznej (96,0%), humanistycznych (74,7%), medycznych (73,6%), 

pedagogicznych (72,3%) oraz matematycznych i statystycznych (70,3%). Najmniejszy odsetek kobiet 

kształcących się w szkołach wyższych odnotowano na kierunkach: usług transportowych (8,7%), informatycznych 

(11,1%) oraz inżynieryjno-technicznych (20,9%). 

Studenci szkół wyższych 
a
 według podgrup kierunków studiów w roku akademickim 2008/09 

Stan w dniu 30 XI 

PODGRUPY KIERUNKÓW STUDIÓW 
b
 Ogółem 

W tym 
kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

O G Ó Ł E M .......................................  192230 107233 86893 47725 105337 59508 

Pedagogiczna  ....................................  23681 17110 9341 6398 14340 10712

Artystyczna  ........................................  3223 1931 1632 1032 1591 899 

Humanistyczna  ..................................  14494 10822 9544 7041 4950 3781 

Społeczna  ..........................................  20454 12629 8072 5216 12382 7413

Dziennikarstwa i informacji  ................  1170 804 594 443 576 361 

Ekonomiczna i administracyjna  .........  48550 31303 13531 8306 35019 22997 

Prawna  ...............................................  4365 2161 1552 685 2813 1476

Biologiczna  ........................................  2784 1877 2172 1560 612 317 

Fizyczna  .............................................  2725 1698 2482 1571 243 127 

Matematyczna i statystyczna  .............  1345 945 1188 821 157 124

Informatyczna  ....................................  10115 1125 4896 755 5219 370 

Inżynieryjno-techniczna  .....................  13433 2801 10687 2629 2746 172 

Produkcji i przetwórstwa  ....................  14455 3827 6132 2354 8323 1473

Architektury i budownictwa  ................  5833 1844 2995 1186 2838 658 

Medyczna  ..........................................  13269 9767 7508 5536 5761 4231 

Opieki społecznej  ...............................  25 24 – – 25 24

Usługi dla ludności  .............................  7270 4990 1469 1022 5801 3968 

Usług transportowych  ........................  1963 171 1113 121 850 50 

Ochrony środowiska  ..........................  2842 1290 1805 944 1037 346

Ochrony i bezpieczeństwa  .................  234 114 180 105 54 9 

a Łącznie ze studentami filii i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uczelni, których główna siedziba znajduje się poza terenem 
województwa śląskiego; łącznie z cudzoziemcami. b Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 97).  

Struktura studentów szkół wyższych według podgrup kierunków studiów 
a
 w roku akademickim 2008/09 

Stan w dniu 30 XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Łącznie ze studentami filii i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uczelni, których główna siedziba znajduje się poza terenem 
województwa śląskiego; łącznie z cudzoziemcami; podgrupy kierunków studiów przedstawiono zgodnie z Międzynarodową Standardową 
Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 97). 
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Według stanu z początku roku akademickiego 2008/09 w województwie śląskim studiowało łącznie  

694 obcokrajowców, w większości stacjonarnie (91,1%). Najliczniejsza grupa cudzoziemców, tj. prawie 59% 

ogólnej liczby studentów obcokrajowców, kształciła się na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. 

Kobiety stanowiły ponad 41% w grupie studentów obcokrajowców. 

W roku akademickim 2007/08 dyplomy ukończenia szkoły wyższej otrzymało 44,7 tys. osób  

(o 0,3% mniej niż w roku 2006/07), a wśród nich 83 cudzoziemców. Absolwenci studiów stacjonarnych stanowili 

44,0% ogółu absolwentów, a studiów niestacjonarnych – 56,0%. 

Absolwenci szkół wyższych 
a
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
W tym 
kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

O G Ó Ł E M .......................... 2006/07 44816 28811 19560 11878 25256 16933 

2007/08 44684 28650 19653 11748 25031 16902 

Szkoły publiczne .................... 2006/07 27191 16379 16383 9809 10808 6570 

2007/08 26726 16070 16492 9664 10234 6406 

Szkoły niepubliczne ............... 2006/07 17625 12432 3177 2069 14448 10363 

2007/08 17958 12580 3161 2084 14797 10496 

a Łącznie z absolwentami filii i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uczelni, których główna siedziba znajduje się poza terenem 
województwa śląskiego; łącznie z cudzoziemcami. 

Prawie 60% absolwentów szkół wyższych z roku akademickiego 2007/08 opuściło szkoły publiczne,  

a nieco ponad 40% – szkoły niepubliczne. Spośród absolwentów przewagę stanowiły kobiety (64,1%). 

Prawie 62% absolwentów uczelni publicznych studiowało na studiach stacjonarnych, natomiast ponad 

82% absolwentów uczelni niepublicznych ukończyło studia niestacjonarne. 

Absolwenci
 
szkół wyższych 

a
 według typów szkół w roku akademickim 2007/08 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
W tym 
kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

O G Ó Ł E M  ......................................  44684 28650 19653 11748 25031 16902 

Uniwersytety  ......................................  7959 5763 4507 3161 3452 2602 

Wyższe szkoły techniczne  .................  10790 4482 7091 2971 3699 1511 

Wyższe szkoły ekonomiczne  .............  14387 10326 3165 2165 11222 8161 

Wyższe szkoły pedagogiczne  ............  4163 3073 1207 934 2956 2139 

Akademie medyczne  .........................  1463 1161 1238 972 225 189 

Akademie wychowania fizycznego  ....  916 512 487 258 429 254 

Wyższe szkoły artystyczne  ................  264 151 126 77 138 74 

Wyższe szkoły teologiczne  ................  13 11 13 11 – – 

Wyższe szkoły pozostałe 
b
  ................  4729 3171 1819 1199 2910 1972 

a Łącznie z absolwentami filii i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uczelni, których główna siedziba znajduje się poza terenem 
województwa śląskiego; łącznie z cudzoziemcami. b Niepubliczne, o profilu uniwersyteckim. 

W roku akademickim 2007/08 najwięcej absolwentów opuściło wyższe szkoły ekonomiczne (32,2%) 

i wyższe szkoły techniczne (24,1%). Absolwenci studiów stacjonarnych stanowili większość w przypadku akademii 

medycznych (84,6%), wyższych szkół technicznych (65,7%), uniwersytetów (56,6%) i akademii wychowania 

fizycznego (53,2%). Ponadto wszyscy absolwenci wyższych szkół teologicznych studiowali w systemie 

stacjonarnym. Największy odsetek absolwentów, którzy kształcili się w systemie niestacjonarnym odnotowano  

w przypadku wyższych szkół ekonomicznych (78,0%) oraz wyższych szkół pedagogicznych (71,0%). 
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Absolwenci szkół wyższych 
a
 według rodzajów studiów w roku akademickim 2007/08 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
W tym 
kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

O G Ó Ł E M .......................................  42227 26901 19248 11488 22979 15413 

Studia zawodowe (I stopnia)  ..............  20246 12802 8163 5186 12083 7616 

z tytułem inżyniera  .........................  4348 1178 1778 597 2570 581 

z tytułem licencjata  .........................  15898 11624 6385 4589 9513 7035 

Studia magisterskie jednolite ..............  11068 6346 9060 4883 2008 1463 

Studia magisterskie uzupełniające 
(II stopnia)  .......................................  10913 7753 2025 1419 8888 6334 

a Łącznie z cudzoziemcami; nie uwzględniono danych dotyczących filii i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uczelni, których główna 
siedziba znajduje się poza terenem województwa śląskiego. 

Najwięcej absolwentów uzyskało dyplomy studiów zawodowych (I stopnia) z tytułem licencjata,  

a najmniej – z tytułem inżyniera. Studia magisterskie jednolite ukończyła ponad ¼ absolwentów, podobnie – 

studia magisterskie uzupełniające (II stopnia). 

Struktura absolwentów szkół wyższych 
a 

według rodzajów studiów w roku akademickim 2007/08 

 

 

 

 

a Łącznie z cudzoziemcami; nie uwzględniono danych dotyczących filii i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uczelni, których główna 
siedziba znajduje się poza terenem województwa śląskiego. 

Spośród ogółu absolwentów śląskich szkół wyższych najwięcej ukończyło studia na Politechnice Śląskiej  

w Gliwicach (11,9%) oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (11,0%). Znaczna liczba absolwentów 

uzyskała dyplomy Politechniki Częstochowskiej (7,9%), Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego  

w Katowicach (5,0%) i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (4,8%). 

Absolwenci szkół wyższych 
a
 według podgrup kierunków studiów w roku akademickim 2007/08 

PODGRUPY KIERUNKÓW STUDIÓW 
b
 Ogółem 

W tym 
kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

O G Ó Ł E M .......................................  44684 28650 19653 11748 25031 16902 

Pedagogiczna  ....................................  7291 5488 2401 1754 4890 3734 

Artystyczna  ........................................  478 263 213 122 265 141 

Humanistyczna  ..................................  3633 2971 2157 1731 1476 1240 

Społeczna  ..........................................  5093 3340 1970 1289 3123 2051 

Dziennikarstwa i informacji  ................  369 272 234 174 135 98 

Ekonomiczna i administracyjna  .........  11665 8640 2774 1963 8891 6677 

Prawna  ...............................................  467 266 266 138 201 128 

Biologiczna  ........................................  733 528 623 456 110 72 

Fizyczna  .............................................  766 511 695 474 71 37 

Matematyczna i statystyczna  .............  381 300 318 248 63 52 

Informatyczna  ....................................  2149 310 1266 245 883 65 

Inżynieryjno-techniczna  .....................  2530 506 2064 448 466 58 

studia zawodowe  
(I stopnia) 

z tytułem inżyniera 
10,3% 

studia zawodowe (I stopnia)  
z tytułem licencjata 

37,6% 

studia magisterskie 
jednolite 
26,2% 

studia magisterskie 
uzupełniające  

(II stopnia) 
25,8% 
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Absolwenci szkół wyższych 
a
 według podgrup kierunków studiów w roku akademickim 2007/08 (dok.) 

PODGRUPY KIERUNKÓW STUDIÓW 
b
 Ogółem 

W tym 
kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

Produkcji i przetwórstwa  ....................  2660 1023 1511 716 1149 307 

Architektury i budownictwa  ................  844 282 513 184 331 98 

Medyczna  ..........................................  3009 2423 1567 1198 1442 1225 

Usługi dla ludności  .............................  1670 1156 444 327 1226 829 

Usług transportowych  ........................  268 15 159 8 109 7 

Ochrony środowiska  ..........................  678 356 478 273 200 83 

a Łącznie z absolwentami filii i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uczelni, których główna siedziba znajduje się poza terenem 
województwa śląskiego; łącznie z cudzoziemcami. b Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 97).  

W roku akademickim 2007/08 absolwenci kierunków ekonomicznych i administracyjnych stanowili 26,1% 

wszystkich absolwentów, kierunków pedagogicznych – 16,3%, a społecznych – 11,4%. 

Kobiety dominowały m.in. wśród ogólnej liczby absolwentów kierunków humanistycznych (81,8%), 

medycznych (80,5%), matematycznych i statystycznych (78,7%), pedagogicznych (75,3%), ekonomicznych  

i administracyjnych (74,1%), dziennikarstwa i informacji (73,7%) oraz biologicznych (72,0%). Najmniejszy odsetek 

kobiet odnotowano na kierunkach usług transportowych (5,6%), informatycznych (14,4%) oraz inżynieryjno- 

-technicznych (20,0%). 

Według stanu na koniec grudnia 2008 r. w szkołach wyższych w województwie śląskim (łącznie z filiami  

i wydziałami zamiejscowymi uczelni, których główna siedziba znajduje się poza terenem województwa śląskiego) 

pracowało 9684 nauczycieli akademickich, w tym 1990 zatrudnionych na stanowisku profesora, 67 docentów, 

4484 adiunktów i 1132 asystentów. Najwięcej osób zatrudnionych na stanowisku profesora pracowało w wyższych 

szkołach technicznych (27,6% ogółu profesorów) oraz w wyższych szkołach ekonomicznych (24,7%). 

Kobiety stanowiły 43,5% ogółu nauczycieli akademickich pracujących w szkołach wyższych 
funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Na stanowisku profesora na śląskich uczelniach pracowały 
472 kobiety (23,7% ogółu profesorów). W grupie pracowników będących docentami kobiety stanowiły 23,9%, 
wśród adiunktów – 42,8%, a wśród asystentów – 57,7%. 

Liczba studentów w przeliczeniu na 1 nauczyciela akademickiego w województwie śląskim  
w roku akademickim 2008/09 wyniosła 20. Największą wartość tego wskaźnika odnotowano w wyższych szkołach 
ekonomicznych (41), natomiast najmniejszą m.in. w wyższych szkołach artystycznych (5) i akademiach 
medycznych (6). 
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