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Liczba studentów w Polsce spada
Pomiędzy rokiem akademickim 2006/07 a rokiem 2011/12 liczba studentów na polskich
uczelniach spadła o ponad 177 tys. – do 1,76 mln osób. Szacuje się, że w roku
akad. 2012/13 spadek ten przekroczył już ćwierć miliona osób. Decydują o tym względy
demograficzne, ale też fakt, że duża grupa młodych ludzi wybiera studia za granicą,
a część młodych mężczyzn nie traktuje już studiowania jako sposobu na uchronienie
się przed zasadniczą służbą wojskową. Spadek liczby studentów dotyczy wszystkich
typów uczelni – z wyjątkiem uczelni technicznych oraz uczelni „mundurowych”.

A na politechnikach studentów coraz więcej – WYŁĄCZNIE DZIEWCZYN!
Na uczelniach technicznych notuje się tymczasem systematyczny wzrost liczby studentów.
Przybywa wyłącznie dziewczyn! W roku akademickim 2012/13 w 16 uczelniach
technicznych przybyło, w stosunku do roku poprzedniego, 5447 osób – w tym liczba
dziewczyn wzrosła o 6521, a liczba mężczyzn zmalała o 1074 (spadek ten mieści się
w narodowej tendencji). W roku akad. 2007/2008 było 280,2 tys. studentów w uczelniach
technicznych, a obecnie jest ich 306,5 tys., przy czym liczba dziewczyn wzrosła o ponad 24
tys., a mężczyzn w tym samym czasie – prawie o 2 tysiące. Oznacza to, że praktycznie
cały wzrost liczby studiujących na politechnikach jest zasługą kobiet, a liczba mężczyzn
w tym czasie nie zmieniała się w znaczący sposób. 

W czasie trwania akcji Dziewczyny na politechniki! udział kobiet na uczelniach
technicznych wzrósł o prawie 6% – z 30 proc. w roku akad. 2007/08 do 35,9%
w bieżącym roku. W roku akad. 2007/08, kiedy po raz pierwszy zorganizowano akcję
„Dziewczyny na politechniki!” studiowało ich tam ponad 85 tys. kobiet, dziś jest ich 110 tys.

Rośnie liczba studentek przyjętych na I rok studiów technicznych
Tendencja wzrostowa widoczna jest szczególnie w udziale kobiet, które rozpoczynały
studia na I roku w 2007/08 w publicznych uczelni technicznych. Pięć lat później studia
na politechnikach rozpoczęło 11 tys. kobiet więcej. Wzrostem cieszą się wydziały,
na których studentek było dotąd najmniej. Wydział Elektrotechniki, Automat.,
Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie – o 10 proc. kobiet więcej, Wydział Fizyki
Technicznej Politechniki Poznańskiej – 8 proc., Wydział Elektroniki Mikrosystemów
i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej – 6 proc.

Kierunki stricte techniczne dalej czekają na kobiety
W grupie inżynieryjno-technicznej na uczelniach technicznych kobiet jest tylko 19 proc.
Na wielu wydziałach udział kobiet nie przekracza kilku procent. Są to Wydziały
Elektryczne, Samochodów i Maszyn Roboczych, Elektroniki i Informatyki. 

Za mało studentów na kierunkach informatycznych
W okresie ostatnich pięciu lat nie obserwuje się wzrostu zainteresowania kierunkami
informatycznymi. Studenci informatyki w prowadzących ten kierunek uczelniach
publicznych stanowią jedynie 4 proc. studiujących i jest ich niecałe 50 tysięcy.
Na kierunkach informatycznych jest zaledwie 12 proc. kobiet w uczelniach publicznych,
a na tych stricte technicznych – już tylko nieco ponad 8 procent, co przy niewielkiej ich
liczbie na tego rodzaju studiach sprawia, że I rok w całej Polsce rozpoczyna jedynie 500
studentek informatyki. 

Władze uczelni technicznych
We władzach uczelni technicznych (członków KRPUT) jest jedna kobieta rektor – prof.
Maria Nowicka-Skowron, rektor Politechniki Częstochowskiej. Kobiety wśród
prorektorów stanowią ok. 8 proc. (8 kobiet na 98 mężczyzn). Na stanowiskach
dziekanów, których jest w uczelniach technicznych w całym kraju 178 znajdują się 24
kobiety. Kobietą jest też co czwarty prodziekan. 
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