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Executive Summary

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Raport "Kobiety na politechnikach 2018

Studenci kierunków informatycznych - kobiet i mężczyzn

W ro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by
stu den tek kie run ków in for ma tycz nych − o 1179 w ska li kra ju (12% wię cej niż rok wcze śniej).
Przy rost ten jest dwu krot nie więk szy niż ana lo gicz ny przy rost licz by męż czyzn stu diu ją cych
in for ma ty kę. Na kie run kach in for ma tycz nych stu diu je obec nie 11 341 ko biet, co sta no -
wi 14,3% ogól nej licz by stu den tów kie run ków IT (dla po rów na nia w ro ku aka de mic -
kim 2013/14 – 12,3%). 

Jest to efekt zwięk sza ją cej się świa do mo ści atrak cyj no ści kształ ce nia na kie run kach in for -
ma tycz nych, jak rów nież dzia łań pro mo cyj nych skie ro wa nych do ko biet, w ce lu za in te re so -
wa nia ich ob sza rem edu ka cji in for ma tycz nej. Wśród nich jest je dy ny w Pol sce pro gram
sty pen dial ny skie ro wa ny do ko biet − „No we tech no lo gie dla dziew czyn” In tel -Per spek ty wy,
któ ry ofe ru je naj zdol niej szym ma tu rzyst kom wy bie ra ją cym stu dia in for ma tycz ne sty pen dia
fi nan so we i wspar cie me ry to rycz ne w roz wo ju za in te re so wań. 

Na le ży też wy mie nić naj więk szy pol ski pro gram in spi ra cyj ny dla stu den tek in for ma ty ki − „IT
for SHE”, któ ry w grud niu 2017 otrzy mał na gro dę Ko mi sji Eu ro pej skiej dla naj lep sze go dzia -
ła nia na rzecz ko biet w in for ma ty ce w Eu ro pie – Eu ro pe an Di gi tal Skills Award 2017. Dla pro -
mo cji za wo dów in for ma tycz nych wśród ko biet waż na jest tak że ak tyw ność licz nych
spo łecz no ści grup ko bie cych w IT − jak „Ge ek Girls Car rots”, „Girls in Tech”, „Wo men in Tech -
no lo gy” i in nych. 
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Najwięcej absolwentek STEM1

spośród krajów rozwiniętych!

Nie do bór spe cja li stów w ob sza rze IT jest sza co wa ny w Pol sce na 50 ty się cy osób, co w za -
sad ni czym stop niu ogra ni cza moż li wo ści roz wo ju go spo dar ki opar tej na wie dzy. We dług
pro gnoz, do ro ku 2020 nie do bór ten wy nie sie w Eu ro pie co naj mniej 1 mi lion osób. Jed ną
z dróg po pra wy tej sy tu acji jest uru cho mie nie po ten cja łu ko biet w tym ob sza rze. Jak sza cu -
je Ko mi sja Eu ro pej ska, wpro wa dze nie więk szej licz by ko biet na ry nek pra cy w in for ma ty ce
mo że po więk szyć eu ro pej ski PKB o 9 mi liar dów Eu ro rocz nie.

W Polsce odnotowuje się największy wśród krajów OECD, odsetek absolwentek kierunków
ścisłych, technicznych i z zakresu technologii informatyczno-komunikacyjnych; jest ich
prawie 44% w Polsce, co znacznie przewyższa średnią OECD, wynoszącą 31%. Odsetek
absolwentek kierunków ICT w tej grupie absolwentów w Polsce i średnio krajach OECD jest
podobny i stanowi około 3%2.  
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Absolwentki kierunków ścisłych i technicznych (NSE)
oraz technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT) w 2015

1)  STEM z ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics - stosowane powszechnie na świecie określenie dla obszaru  
nauk technicznych i ścisłych

2) OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 - © OECD 2017

Zmiany liczby studentek kierunków informatycznych 
w latach 2014-2018
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Zmiany w kadrze
W dal szym cią gu wśród ka dry aka de mic kiej pol skich uczel ni tech nicz nych prze wa ża ją męż -
czyź ni. Sta no wią oni 86% pro fe so rów, 74% dok to rów ha bi li to wa nych i 67% dok to rów. Zmia -
ny w kra jo bra zie tech nicz ne go szkol nic twa wyż sze go w naj bliż szych la tach za po wia da jed nak
ro sną cy udział ko biet wśród dok to ran tów. Wzrósł on od 39,7% w ro ku aka de mic kim 2013/14
do 40,9% w ro ku aka de mic kim 2017/18. Naj więk szy udział ko biet wśród dok to ran tów od -
no to wu je my w Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie (61,4%) oraz na Po li tech ni ce Kra kow skiej
(51,1%). 
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Udział kobiet w ogólnej liczbie studentów oraz na uczelniach
technicznych 2017/18
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