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Wzrost wymagañ rynku pracy szans¹
dla rozwoju szkolnictwa wy¿szego
w regionie tarnowskim

Wstêp

Rok 2004 to rok, w którym obchodzono okr¹g³¹ rocznicê prze³omu polityczne-
go w 1989 roku. Szczególnie wygl¹da w tym wypadku podsumowanie, je¿eli
chodzi o szkolnictwo wy¿sze w Polsce. Sukcesem szkolnictwa wy¿szego w Pol-
sce jest wzrost liczby studentów z 400 tys. w roku 1989 do przesz³o 1800 tys.
studentów obecnie, tzw. wskaŸnik skolaryzacji (okreœlaj¹cy, jak du¿a czêœæ dane-
go rocznika studiuje), wynosi a¿ 46,2 proc. To jeden z najwy¿szych, je¿eli nie
najwy¿szy wskaŸnik w Unii Europejskiej. Ten wzrost liczby studentów jest efek-
tem bardzo wa¿nego zjawiska — rewolucji mentalnej u bardzo du¿ej czêœci
spo³eczeñstwa, która uzna³a, ¿e studia wy¿sze s¹ najlepsz¹ inwestycj¹, jak¹ mo¿-
na daæ swoim dzieciom. Blisko 65% studentów p³aci za studia, opowiadaj¹c siê
w ten sposób w³asnymi pieniêdzmi za wy¿szym wykszta³ceniem.

1. Zmiany w edukacji polskiej, a integracja z Uni¹ Europejsk¹

Dostosowanie naszego szkolnictwa do nowej rzeczywistoœci, stanowi ogromne
wyzwanie epoki, o powodzeniu ekonomicznym wspó³czesnych pañstw decyduje
wykszta³cenie i wiedza. Polska zadeklarowa³a gotowoœæ do przyjêcia ca³oœci le-
gislacji wspólnotowej w obszarze „Edukacja, kszta³cenie i m³odzie¿”. Nie ozna-
cza to rewolucyjnych zmian w strukturze oœwiatowej w Polsce, Unia pozostawi³a
tutaj du¿¹ autonomiê i swobodê cz³onkom Wspólnoty, nie ma tym samym jedno-
litego modelu europejskiej edukacji utworzonego przez ponadnarodow¹ w³adzê.
S¹ tylko wspólne dzia³ania zaplanowane przez instytucje Unii, a realizowane
w ramach programów wspartych œrodkami finansowymi do wykorzystania przez



poszczególne pañstwa. Unia Europejska w aspekcie edukacji postawi³a sobie na-
stêpuj¹ce zadania: przyczyniania siê do rozwoju edukacji wysokiej jakoœci, zachê-
cania do wspó³pracy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi oraz, jeœli to niezbêdne,
wspierania i uzupe³niania ich dzia³añ, w pe³ni szanuj¹c odpowiedzialnoœæ pañstw
cz³onkowskich za treœæ nauczania i organizacjê systemu edukacyjnego, jak rów-
nie¿ ich ró¿norodnoœæ kulturow¹ i jêzykow¹. Wa¿na z punktu widzenia polskiego
studenta jest Rekomendacja Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 10 lipca
2001 roku w sprawie swobodnego przemieszczania siê we Wspólnocie studentów,
osób kszta³c¹cych siê, nauczycieli, wyk³adowców i wolontariuszy. Obecnie
szko³y wy¿sze stoj¹ przed nowymi wyzwaniami miêdzy innymi mo¿liwoœci¹ we-
jœcia do Polski uczelni zagranicznych, jednak szkolnictwo wy¿sze jako ca³oœæ jest
jedn¹ z najmocniejszych, (je¿eli nie jedyn¹) z polskich kart w próbie budowania
przewagi konkurencyjnej w coraz bardziej zglobalizowanym œwiecie. Uwarunko-
wania wyboru dokonywanego przez bezpoœrednich klientów, tj. studentów ulegaj¹
zmianom i bêd¹ coraz bardziej widoczne w najbli¿szej przysz³oœci. Mo¿na tu
miêdzy innymi wskazaæ na1:

— budz¹ca siê œwiadomoœæ m³odzie¿y, ¿e nie jest ona skazana tylko na okre-
œlon¹ uczelniê i kontynuowanie w niej studiów,

— umocnienie pragnienia dowartoœciowania siebie przez trafny wybór stu-
diów,

— przekonanie, ¿e nie dyplom, a jakoœæ studiów zapewnia przysz³y sukces
i nobilitacje,

— zwiêkszenie dystansu miêdzy wymaganiami studentów a mo¿liwoœciami
ich zaspokojenia przez uczelniê.

Od roku 1990, kiedy ustawa zezwoli³a na zak³adanie szkó³ niepañstwowych,
liczba polskich uczelni wzros³a ponad trzykrotnie. Dane resortu edukacji mówi¹,
¿e jest ju¿ 287 niepañstwowych szkó³ wy¿szych (na pocz¹tku poprzedniego roku
akademickiego by³o ich — wg GUS — 252). Eksperci twierdz¹, ¿e ju¿ tylko nie-
znacznie bêdzie przybywaæ szkó³ wy¿szych. W tym samym czasie czêœæ szkó³
zostanie zlikwidowana. Niepañstwowe szko³y wy¿sze s¹ zlokalizowane w 99
miejscowoœciach. Najwiêcej jest ich w Warszawie (65), Poznaniu (14), £odzi
(13), Wroc³awiu (12), Szczecinie (11) i Krakowie (10). Wy¿sze uczelnie mieszcz¹
siê te¿ w zupe³nie ma³ych miejscowoœci, jak np. Falenty, Józefów, Nadarzyn, Ty-
czyn, Kamieñ Ma³y, K³udzienko czy Warcino.

W chwili obecnej uczelniom trudniej jest uzyskaæ uprawnienia do prowadzenia
studiów magisterskich — z 30 wniosków w ubieg³ym roku tylko po³owa uzy-
ska³a akceptacjê ministra edukacji. Obecnie takie uprawnienia ma tylko, co
czwarta niepañstwowa uczelnia. Posiadane przez MWSE w Tarnowie uprawnienia
do prowadzenia studiów magisterskich stanowi¹ dla uczelni ogromny atut na ryn-
ku edukacyjnym w regionie.
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1 J. D i e t l, Czy potrzebne jest zarz¹dzanie marketingowe w szkolnictwie wy¿szym, „Marketing
i Rynek” 2/2004, s. 4.



2. Pracownicy poszukiwani na rynku pracy

Kilka lat temu rynek pracy by³ bardziej otwarty dla osób z wykszta³ceniem
œrednim. Czêsto pracodawcy op³acali studia swoim pracownikom, obecnie korzy-
staj¹ z mo¿liwoœci zatrudnienia dobrze wykszta³conych osób, których jest du¿o
na rynku. Pracownicy ze œrednim wykszta³ceniem zatrudnieni s¹ przede wszyst-
kim w administracji i bezpoœrednio przy produkcji. Niektórzy z nich dokszta³caj¹
siê, podejmuj¹c zaoczne studia, co zdecydowanie zwiêksza ich szanse na awans
i poprawia sytuacjê na rynku pracy. S¹ to pracownicy, którzy zostali zatrudnieni
przed kilkoma, czasami kilkunastoma laty. W tej chwili poszukuje siê nowych
pracowników, wybieraj¹c osoby w wykszta³ceniem wy¿szym. Nie wszystkie sta-
nowiska wymagaj¹ ukoñczenia studiów, jednak, rekrutuj¹c pracowników, praco-
dawcy maj¹ na uwadze, jak bêdzie siê rozwija³a kariera nowo przyjêtych pracow-
ników.

Osoby z wykszta³ceniem podstawowym oraz zawodowym zarabiaj¹ mniej ni¿
wynosi przeciêtna p³aca w Polsce, czyli mniej ni¿ 2100 z³ brutto, a po³owa osób
z wykszta³ceniem zawodowym zarabia mniej ni¿ 1500 z³ brutto. Osoby z wy-
kszta³ceniem zawodowym maj¹ z biegiem lat niewielkie szanse na solidny wzrost
wynagrodzeñ — czterdziestolatek zarabia niewiele wiêcej, (tylko oko³o 200—300 z³)
ni¿ dwudziestopiêciolatek z takim wykszta³ceniem. Wynagrodzenie ni¿sze ni¿
œrednia krajowa dostaj¹ tak¿e osoby, które edukacjê zakoñczy³y egzaminem doj-
rza³oœci w szko³ach œrednich ogólnokszta³c¹cych. P³aca tych, którzy skoñczyli
technika oraz licea zawodowe, zbli¿a siê do œredniej krajowej (tak wynika z in-
ternetowego badania p³ac przygotowanego przez Onet.pl i wynagrodzenia.pl).
Pracownicy, którzy ukoñczyli szko³ê œredni¹, zdobywaj¹c jednoczeœnie zawód,
zarabiaj¹ nieco wiêcej ni¿ ci, którzy zdali maturê w szko³ach ogólnokszta³c¹cych.
Zarobki absolwentów szkó³ wy¿szych s¹ o ponad 700 z³ wy¿sze ni¿ osób, które
zatrzyma³y siê w nauce na etapie wykszta³cenia niepe³nego wy¿szego. Na rynku
pracy œrednie dochody magistra wynosz¹ 3500 z³. Studia podyplomowe prze-
k³adaj¹ siê na kolejne 500 z³ brutto miesiêcznie, a tytu³ MBA wart jest ponad
dwa i pó³ raza wiêcej ni¿ tytu³ magistra.

3. Obiekt badañ

Przedstawione opracowanie stanowi raport z badañ studentów rozpoczyna-
j¹cych studia w Ma³opolskiej Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Bada-
nia przeprowadzono w styczniu 2003 roku. Ich celem by³o ustalenie zespo³u cech
studentów pierwszego roku studiów i zachodz¹cych w tym zakresie zmian w la-
tach 2000—2003. Uzyskane wyniki mog¹ byæ wykorzystane dla okreœlenia ten-
dencji zmian w kolejnych latach, maj¹cych wp³yw na zasady naboru studentów
oraz na rozwój uczelni.
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Dla realizacji zadania wykorzystano dane zgromadzone w czasie rozmów kwa-
lifikacyjnych, a tak¿e materia³y wewnêtrzne udostêpnione przez poszczególne ko-
mórki organizacyjne uczelni. Zgromadzone materia³y empiryczne dotycz¹ g³ów-
nie: struktury studentów wed³ug wieku, p³ci, typu i rodzaju szko³y œredniej ukoñ-
czonej przez studentów, daty ukoñczenia szko³y œredniej oraz miejsca zamieszka-
nia.

Poza charakterystyk¹ studentów MWSE raport zawiera równie¿ analizê wybra-
nych procesów demograficznych zachodz¹cych w regionie, których znajomoœæ
mo¿e byæ pomocna przy budowie strategii rozwoju uczelni, a zw³aszcza okreœle-
nia roli Ma³opolskiej Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Tarnowie w kszta³towaniu
rynku edukacyjnego w Tarnowie oraz szans pozyskiwania kandydatów na studia
w najbli¿szych latach.

Badaniami objêto zatem dodatkowo nastêpuj¹ce elementy:
— strukturê uczniów szkó³ gimnazjalnych w regionie (powiaty: bocheñski,

brzeski, dêbicki, d¹browski, tarnowski i miasto Tarnów),
— strukturê uczniów szkó³ œrednich regionu,
— strukturê demograficzn¹ ludnoœci województwa ma³opolskiego,
— prognozy demograficzne dla Polski i województwa ma³opolskiego do roku

2030.
Niezbêdne informacje w tym zakresie uzyskano w Urzêdach Powiatowych po-

szczególnych powiatów, Kuratorium Oœwiaty w Krakowie, Kuratorium Oœwiaty
w Tarnowie, Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie, Urzêdzie Statystycznym w Tar-
nowie i Rzeszowie. Wykorzystano równie¿ dane zawarte w Rocznikach Staty-
stycznych GUS oraz na stronach internetowych wymienionych instytucji.

4. Charakterystyka studentów rozpoczynaj¹cych studia
w MWSE w Tarnowie

Wœród przeanalizowanych 1988 teczek, z dokumentami rekrutacyjnymi, stu-
dentów (dziennych i zaocznych) wszystkich lat studiów, okaza³o siê, ¿e wœród
podejmuj¹cych studia dominuj¹ kobiety, które stanowi¹ 65% ogó³u studentów
w MWSE w Tarnowie. Grupa kobiet jest dominuj¹c¹ zarówno na studiach dzien-
nych, jak i zaocznych.

Szczegó³owe dane z podzia³em na poszczególne lata studiów przedstawione
zosta³y w tabeli 1. Struktura studentów studiów dziennych wed³ug p³ci w po-
szczególnych latach studiów przedstawiona zosta³a na rysunku 1, struktura stu-
dentów studiów zaocznych wed³ug p³ci w poszczególnych latach przedstawiona
zosta³a na rysunku 2.

Z zaprezentowanych wykresów wynika równie¿, i¿ najwiêcej studentów na
studiach dziennych studiowa³o w roku akademickim 2000/2001, nastêpny rok
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akademicki by³ za³amaniem tej tendencji, ale ju¿ w roku 2002/2003 obserwuje
siê tendencjê zwy¿kow¹, jeœli chodzi o liczbê studentów. Podobna sytuacja za-
chodzi na studiach zaocznych.

Kolejnym kryterium, wed³ug którego dokonano charakterystyki respondentów,
by³o miejsce ich zamieszkania. Przeanalizowano wszystkie adresy studentów, wy-
odrêbniono powiaty, z których g³ównie pochodz¹ studenci. Obszarem badania by³
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T a b e l a 1

Podzia³ studentów studiów dziennych i zaocznych wed³ug p³ci

Rodzaj
studiów

Rok akademicki
2000/2001

Rok akademicki
2001/2002

Rok akademicki
2002/2003

Studia
dzienne

Studia
zaoczne

Studia
dzienne

Studia
zaoczne

Studia
dzienne

Studia
zaoczne

Kobiety 126 365 77 282 73 380

Mê¿czyŸni 39 194 15 142 33 262

Razem 165 559 92 424 106 642

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych rekrutacyjnych uzyskanych w MWSE
w Tarnowie.
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R y s u n e k 1

Dynamika studiuj¹cych na studiach dziennych w MWSE w latach 2000—2003

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych rekrutacyjnych uzyskanych w MWSE
w Tarnowie.



region dawnego województwa tarnowskiego, obejmuj¹cy powiaty: tarnowski
i miasto Tarnów, bocheñski, brzeski, d¹browski, dêbicki (w chwili obecnej
w granicach województwa podkarpackiego).

Badania wykaza³y, ¿e studenci kszta³c¹cy siê w MWSE w Tarnowie pochodz¹
g³ównie z rejonu powiatu tarnowskiego oraz samego miasta Tarnowa i stanowi¹
68% ogó³u studentów studiuj¹cych na studiach dziennych. Drugi w kolejnoœci
powiat, z którego rekrutuje siê najwiêcej studentów to powiat brzeski, z którego

pochodzi 10% ogó³u studentów studiów dziennych, w dalszej kolejnoœci powiaty
bocheñski, d¹browski, dêbicki. Powiaty poza regionem tarnowskim, z których
g³ównie pochodz¹ studenci to powiat nowos¹decki i okolice Limanowej.

Szczegó³owe dane z podzia³em na powiaty regionu i liczbê studentów w po-
szczególnych latach studiów dziennych i zaocznych przedstawia tabela 2. Struktu-
rê studentów studiów dziennych reprezentuj¹cych poszczególne powiaty zapre-
zentowano na rysunku 3. Strukturê studentów studiów zaocznych reprezentu-
j¹cych poszczególne powiaty zaprezentowano na rysunku 4.

Blisko 94% studentów podejmuj¹cych naukê na studiach dziennych to osoby,
które rozpoczynaj¹ studia w tym samym roku, w którym zda³y egzamin matural-
ny. Na studiach zaocznych 53% osób podejmuje naukê na studiach bezpoœrednio
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Dynamika studiuj¹cych na studiach zaocznych w MWSE w latach 2000—2003

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych rekrutacyjnych uzyskanych w MWSE
w Tarnowie.



Wzrost wymagañ rynku pracy szans¹ dla rozwoju szkolnictwa wy¿szego... 129

T a b e l a 2

Struktura studentów studiów dziennych i zaocznych wed³ug miejsca zamieszkania (powiaty regionu
tarnowskiego)

Miejsce zamieszkania

Rok akademicki
2000/2001

Rok akademicki
2001/2002

Rok akademicki
2002/2003

Studia
dzienne

Studia
zaoczne

Studia
dzienne

Studia
zaoczne

Studia
dzienne

Studia
zaoczne

Powiat tarnowski
i miasto Tarnów

113 245 56 212 72 358

Powiat bocheñski 3 39 1 11 1 18

Powiat brzeski 16 49 9 17 8 37

Powiat d¹browski 6 43 9 23 10 36

Powiat dêbicki 5 23 1 34 5 39

Inne 22 160 16 127 10 154

Razem 165 559 92 424 106 642

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych rekrutacyjnych uzyskanych w MWSE
w Tarnowie.
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R y s u n e k 3

Liczba studentów studiów dziennych MWSE w przekroju powiatów miejsc pochodzenia w latach
2000—2003

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych rekrutacyjnych uzyskanych w MWSE
w Tarnowie.
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T a b e l a 3

Struktura studentów studiów dziennych i zaocznych wed³ug roku ukoñczenia szko³y œredniej

Rok ukoñczenia
szko³y œredniej

Rok akademicki
2000/2001

Rok akademicki
2001/2002

Rok akademicki
2002/2003

Studia
dzienne

Studia
zaoczne

Studia
dzienne

Studia
zaoczne

Studia
dzienne

Studia
zaoczne

Rok bie¿¹cy 2000 154 2000 319 2001 88 2001 251 2002 98 2002 297

Rok wczeœniej 1999 7 1999 54 2000 3 2000 35 2001 7 2001 69

Dwa lata
wczeœniej

1998 2 1998 52 1999 1 1999 25 2000 1 2000 27

Trzy lata
wczeœniej

1997 1 1997 24 1998 0 1998 18 1999 0 1999 12

Cztery lata
wczeœniej

1996 0 1996 13 1997 0 1997 16 1998 0 1998 15

Inne 1 97 0 79 0 222

Razem 165 559 92 424 106 642

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych rekrutacyjnych uzyskanych w MWSE w
Tarnowie.

T a b e l a 4

Struktura studentów studiów dziennych i zaocznych wed³ug typu ukoñczenia szko³y œredniej

Rodzaj ukoñczonej szko³y
œredniej

Rok akademicki
2000/2001

Rok akademicki
2001/2002

Rok akademicki
2002/2003

Studia
dzienne

Studia
zaoczne

Studia
dzienne

Studia
zaoczne

Studia
dzienne

Studia
zaoczne

Liceum ogólnokszta³c¹ce 49 139 43 130 44 132

Liceum zawodowe 106 314 7 213 51 275

Technikum 10 106 42 81 11 129

Razem 165 559 92 424 106 642

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych rekrutacyjnych uzyskanych w MWSE
w Tarnowie.
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R y s u n e k 4

Liczba studiuj¹cych na MWSE na studiach zaocznych w przekroju powiatów miejsc pochodzenia
w latach 2000—2003

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych rekrutacyjnych uzyskanych w MWSE w Tar-
nowie.

0

20

40

60

80

100

120

L
ic

z
b

a
s
tu

d
e

n
tó

w

Rok akademicki 2000/2001 Rok akademicki 2001/2002 Rok akademicki 2002/2003

Liceum ogólnokszta³c¹ce Liceum zawodowe Technikum

R y s u n e k 5

Struktura studentów MWSE studiuj¹ch na studiach dziennych w latach 2000—2003 w odniesieniu
do rodzaju szko³y œredniej z jakiej pochodz¹

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych rekrutacyjnych uzyskanych w MWSE
w Tarnowie.



po ukoñczeniu szko³y œredniej. W drugim roku po ukoñczeniu szko³y naukê po-
dejmuje 4,7% studentów studiów dziennych i 10% studentów studiów zaocznych,
w trzecim roku studentów studiów zaocznych 3,3%, w czwartym 2,7%, oko³o
30% studentów studiów zaocznych to studenci, którzy podjêli naukê po piêciu
i wiêcej latach od ukoñczenia szko³y œredniej.

Szczegó³owe dane dotycz¹ce roku ukoñczenia szko³y œredniej przez studentów
studiów dziennych i zaocznych, a tak¿e rozpoczêcia przez nich studiów przedsta-
wione zosta³y w tabeli 3.

Studenci rozpoczynaj¹cy naukê na studiach ukoñczyli przede wszystkim li-
ceum zawodowe, w tym licea o profilu ekonomicznym. Szczegó³owe dane do-
tycz¹ce podzia³u studentów wed³ug ukoñczonych szkó³ œrednich przedstawiono
w tabeli 4. Strukturê studentów studiów dziennych wed³ug typu ukoñczenia
szko³y œredniej zaprezentowano na rysunku 5 i zaocznych wed³ug typu ukoñcze-
nia szko³y œredniej zaprezentowano na rysunku 6.
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R y s u n e k 6

Struktura studentów MWSE studiuj¹cych na studiach zaocznych w latach 2000—2003 w odniesie-
niu do rodzaju szko³y œredniej, z której pochodz¹.

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych rekrutacyjnych uzyskanych w MWSE
w Tarnowie.



5. Struktura demograficzna regionu tarnowskiego

Zgromadzone dane pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e struktura demograficzna ludnoœci
w Polsce w wieku od 19 do 24 lat w najbli¿szych latach bêdzie utrzymywa³a siê
na podobnym poziomie a¿ do roku 2015, w kolejnych latach liczba ludnoœci
w tym wieku bêdzie stopniowo mala³a. Szczegó³owe dane dotycz¹ce struktury
ludnoœci w Polsce i Ma³opolsce w latach 1998—2030 zaprezentowano w tabeli 5
(w sposób graficzny zilustrowano na rysunkach 7 i 8).
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T a b e l a 5

Prognoza demograficzna ludnoœci w wielu od 19 do 24 lat w Polsce do 2030 roku (dane w tys.)

1998 1999 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Polska

19—24 lat 3765,8 3887,5 3947,6 3367,5 2812,9 2324,8 2309,2 2581,6

Ogó³em 38 667 38 649 38 634 38 788 39 005 39 003 38 657 38 024,8

Ma³opolska

19—24 lat 148,9 150,8 151,8 162,7 157,2 140,8 115,3 108,2 110,6

Ogó³em 1589,6 1596,4 1602,9 1632,1 1654,6 1678,3 1695,2 1698,2 1689,2

Dynamika wielkoœci
ogó³em w %
R-1998 = 100%

100
%

100,43
%

100,41
%

101,82
%

101,38
%

101,43
%

101,01
%

100,18
%

99,47
%

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie informacji uzyskanych w Urzêdach Statystycznych
i GUS 2000, Prognoza demograficzna do 2030.

T a b e l a 6

Struktura uczniów w poszczególnych klasach gimnazjum w regionie tarnowskim

Rok urodzenia 1989
Klasa 1

Rok urodzenia 1988
Klasa 2

Rok urodzenia 1987
Klasa 3

Tarnów 4628 4619 4632

Bochnia 1750 1651 1776

Brzesko 1582 1599 1551

D¹browa Tarnowska 840 914 955

Dêbica 1904 1788 1987

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskach w Kuratorium Oœwiaty w Tarno-
wie i Rzeszowie.



134 Renata ¯aba-Nieroda

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

L
ic

z
b
a

lu
d
n
o
œ
c
i

1998 1999 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Lata

Ludnoœæ w wieku 19—24 lat Ludnoœæ Polski ogó³em

R y s u n e k 7

Prognoza demograficzna ludnoœci Polski w wieku 19—24 lat, w odniesieniu do ogó³u ludnoœci
(dane w tys.) dynamika

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie informacji uzyskanych w Urzêdach Statystycznych
i GUS 2000, Prognoza demograficzna do 2030.
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R y s u n e k 8

Prognoza demograficzna ludnoœci w wieku 19—24 lat, w odniesieniu do ogó³u ludnoœci Ma³opolski
(dane w tys.) dynamika

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie informacji uzyskanych w Urzêdach Statystycznych
i GUS 2000, Prognoza demograficzna do 2030.
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R y s u n e k 9

Struktura uczniów gimnazjum w przekroju roczników w powiatach regionu tarnowskiego

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskach w Kuratorium Oœwiaty w Tarno-
wie i Rzeszowie.
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R y s u n e k 10

Liczba uczniów szkó³ œrednich w powiatach: tarnowskim, brzeskim, bocheñskim, d¹browskim, dê-
bickim (dane na 30 wrzeœnia 2002 roku)

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskach w Kuratorium Oœwiaty w Tarno-
wie i Rzeszowie.



Kolejnym elementem, który poddano analizie by³a struktura uczniów klas gim-
nazjalnych — potencjalnych studentów (za siedem lat z osób tych rekrutowani
mog¹ byæ studenci MWSE w Tarnowie, gdy¿ w ci¹gu tego czasu uzyskaj¹ po-
trzebne wykszta³cenie).

Oko³o 85% uczniów szkó³ gimnazjalnych kontynuuje naukê w szko³ach œred-
nich. Liczba uczniów w poszczególnych klasach regionu kszta³tuje siê na bardzo
zbli¿onym poziomie. Szczegó³owe dane dotycz¹ce liczby studentów w poszcze-
gólnych klasach zaprezentowane zosta³y w tabeli 6 i zilustrowane na rysunku 9.

Miasto i powiat Tarnów jest obszarem, który dostarczyæ mo¿e najwiêksz¹ licz-
bê studentów, nastêpnie Dêbica i Bochnia oraz Brzesko.

Kolejny analizowany problem to struktura uczniów w szko³ach œrednich regio-
nu. Liczba uczniów w poszczególnych klasach szkó³ œrednich kszta³tujê siê na
podobnym poziomie. Ma³y odsetek uczniów klasy drugiej wynika z reformy
szkolnictwa, s¹ to tylko uczniowie powtarzaj¹cy kolejny rok w tej samej klasie
(zob. tabela 7 i rysunek 10).

Struktura uczniów poszczególnych klas jest bardzo zbli¿ona do struktury ab-
solwentów w kolejnych latach, co pozwala wnioskowaæ, ¿e w kolejnych latach
nie wzroœnie znacznie liczba potencjalnych studentów podejmuj¹cych naukê
w Ma³opolskiej Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie.

136 Renata ¯aba-Nieroda

T a b e l a 7

Liczba uczniów w poszczególnych klasach szkó³ œrednich w regionie tarnowskim

I klasa
Rok

urodzenia
1986

II klasa
Rok

urodzenia
1985

III klasa
Rok

urodzenia
1984

IV klasa
Rok

urodzenia
1983

V klasa
Rok

urodzenia
1982

Powiat tarnowski 3928 120 3757 3785 283

Powiat brzeski 1398 102 1223 813 177

Powiat bocheñski 1396 — 1229 1137 218

Powiat d¹browski 662 13 597 502 95

Powiat dêbicki 1489 117 1307 1211 251

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskach w Kuratorium Oœwiaty w Tarno-
wie i Rzeszowie.



Zakoñczenie

Wyniki badañ pozwalaj¹ podj¹æ próbê scharakteryzowania studentów rozpo-
czynaj¹cych studia w MWSE w Tarnowie, a tak¿e struktury rynku studentów
w regionie tarnowskim.

1. Istotnym wnioskiem jest spadek liczby studentów studiuj¹cych na studiach
dziennych z 165 w roku 2000/2001, do 92 w roku 2001/2002 i 106 (studia licen-
cjackie i jednolite magisterskie) w roku 2002/2003. Prognozy demograficzne lud-
noœci Polski, Ma³opolski i regionu tarnowskiego zak³adaj¹ utrzymanie dotychcza-
sowych struktur do 2015 roku a spadek liczby ludnoœci w wieku od 19 do 24 lat
dopiero po roku 2020. Zjawiskiem korzystnym jest fakt istnienia tendencji podej-
mowania przez gimnazjalistów w znacznym stopniu nauki w szko³ach œrednich,
a tym samym wzrostu liczby osób, które po zdaniu matury mog¹ podj¹æ naukê
na studiach. Celowe wydaje siê nasilenie dzia³añ promocyjnych w wybranych
szko³ach œrednich regionu, aby pozyskaæ studentów studiów dziennych, ewentual-
nie zwiêkszenie konkurencyjnoœci warunków studiowania.

2. Dominuj¹c¹ grupê wœród studentów zarówno studiów dziennych, jak i za-
ocznych stanowi¹ kobiety (65% ogó³u studiuj¹cych). Rozwa¿yæ nale¿y czy taki
trend podtrzymywaæ w kampanii promocyjnej, czy te¿ eksponowaæ mo¿liwoœci
zatrudniania mê¿czyzn w zawodach o profilu ekonomicznym.

3. Studenci kszta³c¹cy siê w MWSE w Tarnowie na studiach dziennych po-
chodz¹ g³ównie z powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa. Na studiach dziennych
68% studiuj¹cych. Wysoki jest te¿ odsetek studentów pochodz¹cych spoza regio-
nu tarnowskiego, g³ównie z Nowego S¹cza, Limanowej, Gorlic i Krynicy. Oœrod-
ki te powinny dalej stanowiæ teren wzmo¿onych dzia³añ w zakresie rekrutacji.

4. Badaj¹c strukturê studentów, którzy rozpoczêli naukê w MWSE w Tarnowie
nale¿y stwierdziæ, ¿e najliczniejsz¹ grup¹ na studiach dziennych s¹ studenci, któ-
rzy podjêli naukê zaraz po ukoñczeniu szko³y œredniej (stanowi¹ oni 94% studen-
tów studiów dziennych). Na studiach zaocznych tylko 53% studentów podejmuje
naukê zaraz po zdaniu egzaminu maturalnego. Jednoczeœnie œrednio oko³o 20%
(w ostatnim roku blisko 30%) studentów studiów zaocznych podejmuje naukê po
piêciu i wiêcej latach od ukoñczenia szko³y œredniej. Sugeruje to koniecznoœæ
znalezienia odrêbnej formy promocji uczelni skierowanej nie do szkó³, a bezpo-
œrednio do kandydatów i tym samym prowadzenie równoleg³ej rekrutacji do kan-
dydatów, np. za poœrednictwem mediów, imprez typu otwarte drzwi, prezentacji
dorobku uczelni na tle regionu.

5. Badania wykazuj¹, ¿e studenci pierwszych lat ukoñczyli przede wszystkim
liceum zawodowe, g³ównie o profilu ekonomicznym. W tej grupie oko³o 10%
studentów rekrutuje siê z Liceum Ekonomicznego w Tarnowie.
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