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Studenci i absolwenci 

       Liczba studentów i absolwentów w regionie i średnio w Polsce zmniejszyła się        

       W województwie opolskim mimo spadającej liczby studentów (od 2010 roku) i absolwentów (od 2013 roku) w przeliczeniu na 
1 tys. mieszkańców, odsetek ludności z wykształceniem wyższym wzrastał (za wyjątkiem lat 2015-2016). Zakładany trend 
pożądany, utrzymania liczby studentów i absolwentów na stosunkowo stabilnym poziomie, jest bardziej realny w obliczu 
zmniejszającej się liczby mieszkańców województwa i prognoz demograficznych. Negatywny wpływ na spadek liczby studentów 
i absolwentów mają zmiany demograficzne. Kolejne roczniki młodych ludzi (potencjalnych studentów) są coraz mniej liczne, 
co bezpośrednio przekłada się na liczbę absolwentów. Ponadto nie wszystkie osoby z wykształceniem wyższym zamieszkujące 
w województwie są absolwentami opolskich uczelni (nie uwzględnia się ich w liczbie studentów i absolwentów), z kolei część 
opolskich studentów i absolwentów w trakcie lub po studiach wyjeżdża z regionu w poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy i nie 
zawsze wraca. Jeśli region nie stanie się bardziej konkurencyjny w pozyskiwaniu wysokiej jakości kapitału ludzkiego można 
przypuszczać, że nasycenie województwa ludnością z wykształceniem wyższym zacznie maleć, co można zaobserwować 
w ostatnim analizowanym, 2016 roku. 
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Kapitał ludzki to potencjał zgromadzony we wszystkich Polakach, wyrażający się w ich wykształceniu, doświadczeniu życiowym, postawach, 
umiejętnościach i mogący służyć poprawie aktualnego i przyszłego dobrobytu społecznego Polski. [32, s. 6] 

Miary kapitału ludzkiego to m.in. liczba studentów i absolwentów na 1 tys. mieszkańców, odsetek ludności z wykształceniem wyższym, wskaźnik NEET. 

Dane prezentowane są według faktycznej lokalizacji uczelni/jednostek zamiejscowych.   
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 W 2016 roku w stosunku do 2008 roku liczba studentów przypadających na 1 tys. mieszkańców województwa opolskiego spadła 

o blisko 40% (z 38,0‰  do 23‰ w 2016 roku). W tym samym czasie zmiana dla Polski wyniosła -29,9% (50,1‰ w 2008 roku i 35,1‰ 

w 2016 roku). Finalnie, pod względem liczby studentów przypadających na 1 tys. ludności, region poprawił swoja pozycję i uplasował 

się na 13 miejscu w kraju (w 2008 roku było to miejsce 14). 

 Województwo opolskie i małopolskie, to jedyne regiony w kraju, w których odnotowano wzrost liczby absolwentów szkół wyższych 

przypadających na 1 tys. ludności. Wzrost ten był niewielki (2,8%) i wynikał ze zmiany, jaka zaszła w ogólnej liczbie mieszkańców 

regionu, gdyż nominalnie liczba absolwentów uległa zmniejszeniu (z 7455 osób w 2008 roku do 7389 osób w 2016 roku). Niemniej 

jednak w 2016 roku, pod względem liczby absolwentów przypadających na 1 tys. mieszkańców, województwo opolskie zajęło 

11 miejsce w Polsce (ex aequo z województwem śląskim), wobec ostatniego miejsca (16), jakie zajmowało w 2008 roku. 

 Analizując liczbę studentów i absolwentów w liczbach bezwzględnych należy mieć na uwadze, że liczba studentów w latach 2008-

2010 była wysoka, uwzględniając uwarunkowania regionalne, i wynosiła kolejno: 39 221, 40 884 i 39 861 studentów. Od roku 2010 

zauważalny jest systematyczny spadek liczby studentów, który do roku 2016 (wobec ostatniego roku wzrostowego 2009) wyniósł -

44,2%. Z kolei liczba absolwentów opuszczających opolskie uczelnie w latach 2008-2012 sukcesywnie wzrastała z 7 455 absolwentów 

w 2008 roku do 11 792 absolwentów w 2012 roku. Od roku 2013 widoczny jest spadek liczby absolwentów, przez co zmiana, jaka 

miała miejsce pomiędzy ostatnim rokiem wzrostowym (2012), a rokiem 2016 wyniosła -37,3%. 

 W 2016 roku niemal co piąty mieszkaniec regionu miał wykształcenie wyższe (19,4%), co stanowi wzrost odsetka osób 

z wykształceniem wyższym o 5,8 pkt proc. w stosunku do 2008 roku. W całym analizowanym okresie średnia dla kraju była wyższa 

(średnio o 3,3 pkt. proc.). 

 Pozycja regionu w odniesieniu do innych województw w Polsce nie jest korzystna pod względem odsetka osób z wyższym 

wykształceniem. Najlepszą, 9 lokatę, odnotowano w latach 2008 (ex aequo z województwem podkarpackim) i 2015 (ex aequo 

z województwem zachodniopomorskim). W pozostałych latach analizowanego okresu region znajdował się na jeszcze odleglejszych 

pozycjach w rankingu. 
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