
Najpopularniejsze kierunki studiów 
2020 / 2021 

Resort nauki opublikował dane za 2020 rok. W dokumencie przedstawiono 
najchętniej wybierane kierunki studiów, jak również te najbardziej oblegane. Który 
kierunek cieszył się największym zainteresowaniem i ile osób chciało go studiować? 
Ilu konkurentów należało pokonać w drodze po indeks? 

sprawdź wyszukiwarka kierunków studiów 

Najpopularniejsze kierunki studiów 2020/2021 
na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i 
jednolitych studiach magisterskich 

Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów (powyżej 8 tys.): 

1. Informatyka (33687) 

2. Psychologia(29239) 

3. Zarządzanie (25369) 

4. Prawo (19189) 

5. Kierunek lekarski (17660) 

6. Ekonomia (16708) 

7. Finanse i rachunkowość (13610) 

8. Filologia angielska (12475) 

9. Budownictwo (11867) 

10. Logistyka (9835) 

11. Administracja (9593) 

12. Biotechnologia (9079) 

13. Fizjoterapia (9017) 

14. Zarządzanie i inżynieria produkcji (8679) 

źródło: gov.pl 

Bezkonkurencyjna Informatyka 

Według raportu opublikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego najpopularniejszym kierunkiem jest Informatyka, na którą 
zgłosiło się 33 687 kandydatów. Drugim najpopularniejszym kierunkiem 
była Psychologia, wybrana przez 29 239 osób. Na ostatnim miejscu 
podium uplasowało się Zarządzanie, z liczbą 25 369 kandydatów. 

Raport o popularności kierunków kształcenia obejmuje czternaście kierunków. 
Zestawienie zamyka Zarządzanie i inżynieria produkcji, którą chciało studiować 8 679 
osób. 

https://www.otouczelnie.pl/studia/kierunki_studiow
https://www.otouczelnie.pl/artykul/866/Informatyka
https://www.otouczelnie.pl/artykul/1373/Psychologia
https://www.otouczelnie.pl/artykul/1913/Zarzadzanie
https://www.otouczelnie.pl/artykul/1350/Prawo
https://www.otouczelnie.pl/artykul/989/Kierunek-lekarski
https://www.otouczelnie.pl/artykul/764/Ekonomia
https://www.otouczelnie.pl/artykul/2203/Finanse-i-rachunkowosc
https://www.otouczelnie.pl/artykul/806/Filologia-angielska
https://www.otouczelnie.pl/artykul/600/Budownictwo
https://www.otouczelnie.pl/artykul/1018/Logistyka
https://www.otouczelnie.pl/artykul/298/Administracja
https://www.otouczelnie.pl/artykul/594/Biotechnologia
https://www.otouczelnie.pl/artykul/820/Fizjoterapia
https://www.otouczelnie.pl/artykul/1836/Zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji


A ilu mamy nowych studentów? Resort podaje, że w mijającym roku przyjęto na 
studia łącznie 428 609 osób. Naukę na studiach pierwszego stopnia i 
jednolitych studiach magisterskich rozpoczęło 314 280 osób, natomiast na 
studiach drugiego stopnia 114 329 osób. 

Z raportu dowiadujemy się również, że do publicznych uczelni dostało się 299 346 
osób, z czego 82 394 na studia drugiego stopnia, natomiast do uczelni niepublicznych 
przyjęto łącznie 129 263, a z tego 31 935 osób na studia drugiego stopnia.  

Najbardziej obleganym kierunkiem studiów jest… 

Publikacja ministerstwa pokazuje, że najbardziej obleganym w tym roku kierunkiem 
była Inżynieria Internetu rzeczy. Aby się na nią dostać, należało pokonać 28 
konkurentów. W czołówce rankingu są także: Orientalistyka- koreanistyka, 
Komunikacja wizerunkowa, Orientalistyka- japonistyka, Mechanika i projektowanie 
maszyn, czy Studia nad Koreą. Najmniejsza konkurencja była wśród kandydatów na: 
Inżynierię naftową i gazowniczą, Modern Business Management, Bezpieczeństwo 
zdrowotne, czy Analitykę chemiczną. 

 


