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Edukacja i wychowanie w województwie pomorskim w roku szkolnym 2004/05 

 
 
 Przeobrażenia demograficzne oraz zmiany zachodzące w życiu społeczno-gospodarczym wymusiły 
przeobrażenia także w systemie oświaty. W roku szkolnym 1999/2000 powstały w miejsce dotych-
czasowych 8-letnich szkół podstawowych 6-letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja. W roku 
szkolnym 2002/03 pierwsi absolwenci gimnazjów rozpoczęli naukę w nowo utworzonych szkołach 
ponadgimnazjalnych. W roku 2004/05 wprowadzono następny etap reformy - utworzono 2-letnie 
technika uzupełniające i uzupełniające licea ogólnokształcące.  
 

 
Wychowanie przedszkolne 

 W bieżącym roku szkolnym wychowaniem przedszkolnym objęto 48,2 tys. dzieci (o 0,4% 
więcej niż w ubiegłym roku), które realizowały pierwszy etap systemu edukacyjnego 
w 911 placówkach (o 0,4% mniej niż przed rokiem). Według stanu na początku roku szkolnego 

na 1 placówkę wychowania przedszkolnego przypadało średnio 53 dzieci (w miastach 82, a na wsi 28). 
Podobnie jak w roku poprzednim utrzymywała się duża różnica co do form wychowania przedszkol-
nego w miastach i na wsi (na wsi funkcjonowało o 41,4% przedszkoli mniej niż w miastach). Zdecy-
dowana większość dzieci w miastach (70,5%) uczęszczała do 280 placówek przedszkolnych, podczas 
gdy na wsi do 116 przedszkoli chodziło 40,9% spośród wszystkich dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym, a ponad 7,9 tys. dzieci realizowało program przygotowania przedszkolnego przy 
szkołach podstawowych. 
  
Tabl. 1. Wychowanie przedszkolne 

Wyszczególnienie 
a - ogółem 
b - przedszkola 
c - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 

Placówki  Oddziały  Miejsca  Dzieci  

2003/04 ................................................................  a 915 2208 x 48008 
b 410 1432 35171 33595 
c 505 776 x 14413 

2004/05 ................................................................  a 911 2217 x 48207 
b 396 1443 34873 33974 
c 515 774 x 14233 

 
 Wychowanie przedszkolne, po raz pierwszy, kończyło się obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym dla dzieci 6-letnich. W województwie pomorskim od 1 września 2004 r. 23,9 tys.           
6-latków realizowało ten obowiązek w placówkach wychowania przedszkolnego (w tym 47,0% 
w przedszkolach). Podczas gdy w miastach większość dzieci 6-letnich (60,2%) odbywało roczne 
przygotowanie w przedszkolach, na wsi aż 74,2% dzieci uczyło się oddziałach przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych (tzw. „zerówkach”).  



 

 

 W województwie pomorskim dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi były objęte opieką zarówno w placówkach specjalnych (300 dzieci, w tym 174 w 10 przedszko-
lach specjalnych), jak i placówkach ogólnodostępnych (465 dzieci). 
 

 
Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne 

W roku szkolnym 2004/05 w województwie pomorskim nadal daje się zauważyć spadek 
liczebności kolejnych roczników dzieci nominalnie przewidzianych dla szkolnictwa podsta-

wowego i gimnazjalnego. 
 W 727 szkołach podstawowych (16 placówek mniej niż w poprzednim roku szkolnym), uczyło się 
164,1 tys. uczniów (4,1 % mniej niż przed rokiem).   

 

Tabl. 2. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne 
Uczniowie  Absolwenci 1) Wyszczególnienie 

a – 2003/04 
b – 2004/05 

Szkoły  
ogółem w tym         

dziewczęta ogółem w tym         
dziewczęta 

Szkolnictwo podstawowe .................................  a 743 171126 82457 32512 15708 
b 727 164126 79075 31720 15390 

szkoły:      
Podstawowe łącznie z filiami ................................. 667 160001 77404 30713 14985 
Sportowe i mistrzostwa sportowego ................... 5 1213 529 326 151 
Artystyczne ogólnokształcące bez uprawnień 

zawodowych ........................................................... 2 285 189 75 44 
„Małe” .......................................................................... 9 304 140 34 19 
Specjalne .................................................................... 44 2323 813 572 191 

Szkolnictwo gimnazjalne ..................................  a 385 100008 48113 32782 16324 
b 399 98865 47279 32332 16060 

szkoły:      
Gimnazja ..................................................................... 338 93876 45387 30883 15490 
Sportowe i mistrzostwa sportowego ................... 6 752 316 234 99 
Gimnazja z oddziałami przysposabiającymi do 

pracy ........................................................................ 4 1363 512 374 161 
Gimnazja dwujęzyczne ............................................ 3 374 207 113 64 
Specjalne .................................................................... 48 2500 857 728 246 

1) Z poprzedniego roku szkolnego. 
  
 Również w gimnazjach, do których wkroczyły dzieci roczników niżu demograficznego, zmniejszyła się 
liczba kształcących się uczniów (o 1,1% w stosunku do poprzedniego roku szkolnego) przy jednoczesnym 
wzroście liczby gimnazjów (o 14 w porównaniu z rokiem ubiegłym). Pomimo stałego rozwoju sektora pry-
watnego w oświacie, zainteresowanie niepublicznymi szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi utrzymuje 
się na niskim poziomie. W roku szkolnym 2004/05 organy prowadzące szkoły niepubliczne prowadziły 
42 szkoły podstawowe kształcące 3,2 tys. dzieci (wobec 38 szkół i 3 tys. uczniów w poprzednim roku 
szkolnym) oraz 46 gimnazjów, w których uczyło się 2,9 uczniów (wobec 42 szkół i 2,6 tys. uczniów 
w roku ubiegłym). W konsekwencji jednostki sektora prywatnego prowadziły 5,8% ogółu szkół pod-
stawowych oraz 11,5% ogólnej liczby gimnazjów. Podkreślić należy, że szkoły niepubliczne działające 
w systemie oświaty i wychowania są z reguły małymi placówkami kształcącymi średnio mniej niż 
100 uczniów. 
 



 

 
 
 Szkolnictwo ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 

 Nadal wzrasta liczba uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Według 
stanu na początek roku szkolnego w szkołach tych kształciło się ogółem 10,3 tys. uczniów, 

(0,3% więcej niż rok wcześniej). 
  
Tabl. 3. Szkolnictwo ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne dla młodzieży 

Uczniowie  Wyszczególnienie 
a – 2003/04 
b – 2004/05 

Szkoły  Oddziały  
ogółem w tym         

dziewczęta 

Absolwenci 1) 

O g ó ł e m ........................................................   a 538 3684 102546 34764 29145 
b 520 3732 102833 34282 28245 

Szkolnictwo ponadpodstawowe .....................   a 48 1362 37189 787 29145 
b 30 383 10154 74 26248 

Zasadnicze (zawodowe) ....................................   a - 53 1296 - 8615 
b - - - - 1192 

Średnie .................................................................   a 48 1309 35893 787 20530 
b 30 383 10154 74 25056 

ogólnokształcące .............................................   a 4 491 14025 - 12872 
b - 19 376 - 13490 

zawodowe ..........................................................   a 44 818 21868 787 7658 
b 30 364 9778 74 11566 

Szkolnictwo ponadgimnazjalne ......................   a 490 2322 65357 33977 - 
b 490 3349 92679 34208 1997 

Zasadnicze szkoły zawodowe ..........................   a 109 522 13301 7365 - 
b 103 664 16382 6991 1997 

Licea ogólnokształcące ......................................   a 142 925 26902 13732 - 
b 145 1406 40513 14210 - 

w tym uzupełniające licea ogólnokształcące b 1 1 33 33 - 
Licea profilowane ...............................................   a 100 396 11420 5663 - 

b 99 550 15260 4901 - 
Technika ...............................................................   a 129 448 12765 6553 - 

b 133 696 19529 7404 - 
w tym technika uzupełniające ......................   b 8 8 253 253 - 

Szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe     a  10 31 969 664 - 
b 10 33 995 702 - 

1) Z poprzedniego roku szkolnego. 
 
 Najliczniejszą grupę uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych stanowili uczniowie 
liceów ogólnokształcących. Młodzież ta stanowiła 39,8% ogółu uczniów szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych. W 145 liceach ogólnokształcących (w poprzednim roku 146) kształciło się 
40,9 tys. młodzieży, tj. o 0,1% mniej niż w poprzednim roku szkolnym. Zakończyły swoją działalność 
ponadpodstawowe licea ogólnokształcące, zostało jedynie 19 tego typu oddziałów przy ponadgimna-
zjalnych liceach ogólnokształcących, w których uczyło się 0,4 tys. uczniów. Mury ponadpodstawo-
wych liceów ogólnokształcących opuściło 13,5 tys. absolwentów. W roku szkolnym 2004/05 po raz 
pierwszy pojawił się nowy typ szkoły – uzupełniające liceum ogólnokształcące dla młodzieży, na pod-
budowie zasadniczej szkoły zawodowej, w którym nauka trwa 2 lata. W województwie pomorskim 
powstało 1 takie liceum ogólnokształcące, do którego uczęszczało 33 uczniów. 
 Stosunkowo szeroką ofertę przedstawia absolwentom szkół gimnazjalnych zreformowane szkolnictwo 
zawodowe. W 99 liceach profilowanych uczyło się 15,3 tys. młodzieży (o 33,6% więcej niż przed rokiem), 



 

 

z tym przeważającą grupę stanowili uczniowie klas o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Ukoń-
czenie szkoły na poziomie gimnazjum umożliwiało kontynuowanie nauki także w technikach na podbu-
dowie programowej gimnazjum i szkołach artystycznych dających uprawnienia zawodowe. W 143 pla-
cówkach szkolnych tego typu naukę rozpoczęło 20,5 tys. uczniów (o 49,4% więcej niż przed rokiem). 
Przeważającą grupę stanowili uczniowie kształcący się w zawodach z grupy inżynieryjno-technicznej 
(26,7%) i grupy – usługi dla ludności (20,5%). Zreformowany program szkół zawodowych stwarza 
także możliwości nauki w zasadniczych szkołach zawodowych na podbudowie programowej gimna-
zjum. We wrześniu 2004 r. funkcjonowały w województwie pomorskim 103 szkoły, gdzie uczyło się 
16,4 tys. młodzieży (23,2% więcej niż rok wcześniej). Obok szkół na podbudowie programowej gimna-
zjum działają jeszcze „wygasające” szkoły na podbudowie programowej szkoły podstawowej. W 30 szko-
łach średnich zawodowych (w ub. roku szkolnym były to 44 szkoły) we wrześniu 2004 r. naukę roz-
poczęło już tylko 9,8 tys. młodzieży, tj. o 55,3% mniej niż rok wcześniej, a ukończyło ją w czerwcu 
2004 r. 11,6 tys. absolwentów (51,0% więcej niż przed rokiem). W czerwcu 2004 r. szkoły zasadni-
cze ponadpodstawowe opuścili ostatni absolwenci w liczbie 1,2 tys. i pojawili się pierwsi absolwenci 
ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych w liczbie 2,0 tys. 
  

 
Szkolnictwo policealne 

 Szkolnictwo policealne stanowi odrębną kategorię kształcenia zawodowego, umożliwia-
jącego uzupełnienie średniego wykształcenia ogólnego. W dalszym ciągu utrzymuje się 

zainteresowanie nauką w szkołach policealnych, ponieważ zaspokajają one na bieżąco potrzeby na 
rynku pracy. Największą popularnością wśród tych szkół cieszyły się szkoły dla dorosłych, których 
uczniowie mogą godzić naukę z pracą. W roku szkolnym 2004/05 w 217 szkołach policealnych 
i pomaturalnych kontynuowało naukę ogółem 16,9 tys. osób, tj. o 8,7% więcej niż w ubiegłym roku 
szkolnym. W 175 szkołach dla dorosłych uczyło się 13,2 tys. osób, tj. o 15,7% więcej niż przed ro-
kiem, co stanowiło 78,1% uczniów wszystkich szkół policealnych. W czerwcu 2004 r. szkoły policeal-
ne ukończyło 5,5 tys. absolwentów, w tym szkoły dla dorosłych 3,7 tys. absolwentów. 
 
Tabl. 4. Szkolnictwo policealne 

Uczniowie  Absolwenci 1) Wyszczególnienie 
a – 2003/2004 
b – 2004/2005 

Szkoły  
ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 

O g ó ł e m .........................................................  a 188 15576 9085 5433 3447 
b 217 16936 9283 5545 3584 

Dla młodzieży:      
policealne ...........................................................  a 41 4019 2278 1582 1030 

b 39 3512 1895 1792 1165 
pomaturalne ......................................................  a 2 127 106 76 67 

b 3 195 153 34 28 

Dla dorosłych:      
policealne ...........................................................  a 143 11380 6657 3765 2340 

b 174 13158 7173 3701 2375 
pomaturalne ......................................................  a 2 50 44 10 10 

b 1 71 62 18 16 

1) Z poprzedniego roku szkolnego. 

 

 



 

  
Szkolnictwo dla dorosłych 

 Szkolnictwo dla dorosłych to głównie szkolnictwo średnie zawodowe i ogólnokształcące. 
Szkolnictwo ponadpodstawowe zastępowane jest sukcesywnie przez szkoły ponadgimna-

zjalne. Do szkół zasadniczych zawodowych (7 szkół) uczęszczało 0,7 tys. uczniów, co stanowiło 
3,3% ogółu uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Dominowali uczniowie liceów 
ogólnokształcących (66,6%) ogółu uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, 
tj. o 5,9% więcej niż przed rokiem. Do średnich szkół zawodowych dla dorosłych uczęszczało 
7,6 tys. uczniów. Na podstawie Ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę 
ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r. Nr. 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami), od roku szkolnego 
2004/05 zaczęły funkcjonować nowe typy szkół ponadgimnazjalnych – technika i licea ogólnokształ-
cące uzupełniające. W województwie pomorskim utworzono 44 technika uzupełniające dla dorosłych, 
do których uczęszczało 1,5 tys. uczniów oraz 65 uzupełniających liceów ogólnokształcących, w któ-
rych kształciło się 2,0 tys. uczniów. W roku szkolnym 2004/05 w województwie pomorskim powstały 
po raz pierwszy 4 licea profilowane dla dorosłych, do których uczęszczało 0,2 tys. uczniów. W czerw-
cu 2004 r. szkoły ponadpodstawowe ukończyło łącznie 8,3 tys. absolwentów. Dominującą grupę stanowili 
absolwenci liceów ogólnokształcących - 5,5 tys. absolwentów (66,5% ogółu absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych). 
  
Tabl. 5. Szkolnictwo dla dorosłych według typów szkół 

Uczniowie  Absolwenci 1) Wyszczególnienie 
a – 2003/2004 
b – 2004/2005 

Szkoły  
ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 

O g ó ł e m ........................................................   a 201 27575 11598 7040 3175 
b 237 23686 10313 8563 3872 

Podstawowe ..........................................................   a 1 10 - 8 - 
b 1 13 - 13 - 

Gimnazjalne ..........................................................   a 6 495 94 122 23 
b 5 365 82 210 27 

Ponadpodstawowe ...............................................   a 191 25413 10798 6910 3152 
b 78 15855 7117 8323 3845 

zasadnicze (zawodowe) .................................   a 5 595 151 297 55 
b 1 205 62 165 46 

średnie ..............................................................   a 186 24818 10647 6613 3097 
b 77 15650 7055 8158 3799 

ogólnokształcące .........................................   a 96 15014 6753 4175 2132 
b 29 9857 4624 5538 2644 

zawodowe ......................................................   a 90 9804 3894 2438 965 
b 48 5793 2431 2620 1155 

Ponadgimnazjalne ...............................................   a 3 1657 706 - - 
b 153 7453 3114 17 - 

zasadnicze szkoły zawodowe .......................   a 2 165 36 - - 
b 6 492 101 17 - 

licea ogólnokształcące ...................................   a - 1427 633 - - 
b 97 5196 2289 - - 

w tym uzupełniające licea ogólnokształcące    b 65 2037 861 - - 
licea profilowane .............................................   b  4 202 98 - - 
technika ............................................................   a 1 65 37 - - 

b 46 1563 626 - - 
w tym technika uzupełniające ..................   b 44 1455 577 - - 

1) Z poprzedniego roku szkolnego. 



 

 

 W województwie pomorskim coraz więcej placówek edukacyjnych oferuje dodatkowe 
zajęcia lekcyjne organizowane dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup et-
nicznych. W bieżącym roku szkolnym w 108 szkołach (o 16% więcej niż w roku ubiegłym) 
naukę języka ojczystego pobierało 4,6 tys. uczniów. Najliczniejszą grupą korzystającą 
z dodatkowych zajęć były dzieci ze szkół podstawowych, które stanowiły 80,5% ogółu 

uczniów uczących się języka mniejszości narodowej. Najwięcej uczniów (4,5 tys.) uczyło się języka 
kaszubskiego, który zorganizowany został w 91 szkołach. Drugim pod względem liczebności uczniów, 
nauczanym językiem ojczystym był język ukraiński (149 uczniów w 5 międzyszkolnych zespołach 
oraz w 11 szkołach). Liczba uczniów korzystających z zajęć języka romskiego w stosunku do po-
przedniego roku szkolnego nie zmieniła się, w szkole podstawowej uczyło się 2 dzieci. 

 W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej nadal ważnym elementem edukacji jest nauka 
języków obcych. Na każdym poziomie szkolnictwa największą popularnością cieszył się język angiel-
ski, a nieco mniejszą – język niemiecki. W szkołach podstawowych obowiązkowo języka angielskiego 
uczyło się 86,1 tys., a w gimnazjach 69,9 tys. uczniów. W szkołach ponadpodstawowych i ponadgim-
nazjalnych na koniec 2004 r. 82,7 tys. uczniów poznawało obowiązkowo język angielski (ponad połowa 
to uczniowie szkół średnich zawodowych). Natomiast obowiązkowo języka niemieckiego uczyło się ogó-
łem o 10,6% mniej młodzieży w stosunku do uczących się języka angielskiego. W szkołach policealnych 
nadal dominował w nauczaniu obowiązkowym język angielski, na który uczęszczało to 11,4 tys. uczniów. 

 W szkołach dla dorosłych liczba uczących się obowiązkowo języków obcych spadła. Nadal jednak 
najczęściej wykładanym językiem był język angielski (16,5 tys. uczniów) obecny na każdym poziomie 
kształcenia. O połowę mniejszym zainteresowaniem cieszył się język niemiecki, którego uczyli się 
przede wszystkim uczniowie liceów ogólnokształcących (45,5%). W szkołach dla dorosłych na ogół 
obowiązkowo wykładany był jeden język obcy. 

 Aby społeczeństwo Polski stało się „społeczeństwem informacyjnym” ważne jest zdobywanie już 
przez najmłodsze pokolenie umiejętności posługiwania się komputerem. Zadanie to szkoły mogą re-
alizować dzięki coraz lepszemu wyposażeniu w komputery. W roku szkolnym 2004/05 aż 86,7% 
szkół podstawowych (wobec 85,1% w ubiegłym roku), 73,2% gimnazjów (72,5% w ubiegłym roku) 
i 39,2% szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (38,7% przed rokiem) posiadało komputery. 
Na jedną pracownię komputerową przypadało w szkołach podstawowych 274 uczniów, w gimnazjach 
299, a w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - 272. 

 W 2004 r. w województwie pomorskim spośród 269,0 tys. uczniów wszystkich szczebli kształce-
nia 21,4 tys. otrzymało stypendia. Najczęściej przyznawane były stypendia o charakterze socjalnym 
– 85,3% spośród wszystkich przyznanych stypendiów. 43 uczniów szkół ponadpodstawowych i po-
nadgimnazjalnych otrzymało stypendia ministerialne (MENiS-u i Ministra Kultury) oraz 252 Prezesa 
Rady Ministrów. Po raz pierwszy w tym roku szkolnym przyznano pomocowe stypendia z Unii Euro-
pejskiej dla uczniów szkół średnich na wyrównanie szans edukacyjnych – 55,7%. Akcją stypendialną 
objęto również 434 uczniów, którzy otrzymali stypendia ze środków fundowanych. 
 

 
Szkolnictwo wyższe 
 Przemiany zachodzące w polskiej gospodarce rozbudziły aspiracje edukacyjne młodzieży polskiej.  
 Wykształcenie wyższe traktowane jest jako inwestycja zapewniająca lepsze perspektywy 

zawodowe, zmniejszająca także istotnie ryzyko bezrobocia. Przez ostatnie lata obserwuje się stały 
wzrost liczby studentów i uczelni w województwie pomorskim. W roku szkolnym 2004/05 rozpoczęły 
działalność 3 nowe uczelnie wyższe, tj. ATENEUM – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Powszechna Wyższa 
Szkoła Humanistyczna POMERANIA w Chojnicach oraz Kaszubsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Wejhe-



 

rowie. W roku akademickim 2004/05 w 28 szkołach wyższych województwa pomorskiego zdobywało 
wyższe wykształcenie 95,7 tys. studentów, tj. o 7,1% więcej niż w poprzednim roku akademickim.  
 
Tabl. 6. Szkolnictwo wyższe 

Uczniowie  Absolwenci 1) 

Wyszczególnienie Szkoły  
ogółem w tym studiów 

dziennych ogółem w tym studiów 
dziennych 

O g ó ł e m ..........................................  2003/04 25 89337 47569 17766 7560 
2004/05 28 95665 50667 17773 7440 

Uniwersytety ............................................................. 1 28781 15909 5643 2504 
Wyższe szkoły techniczne ..................................... 1 17505 14114 2487 1773 
Wyższe szkoły ekonomiczne .................................. 3 6144 1964 1157 365 
Wyższe szkoły pedagogiczne ................................ 1 9942 5046 2502 893 
Akademie medyczne ................................................ 1 3885 2993 472 405 
Wyższe szkoły morskie ........................................... 1 8172 3653 2036 695 
Akademie wychowania fizycznego ....................... 1 4045 2186 564 24 
Wyższe szkoły artystyczne ................................... 2 1359 897 283 148 
Wyższe szkoły zawodowe ....................................... 15 11962 3072 1401 401 
Pozostałe .................................................................... 2 3870 833 1228 232 

1) Z poprzedniego roku szkolnego. 
 
 Liczba studentów na studiach dziennych wynosiła 50,7 tys. studentów, tj. o 6,5% więcej niż 
w roku ubiegłym, stanowili oni 53,0% wszystkich studiujących. Na 28 uczelni wyższych, aż 71,4% 
to uczelnie niepaństwowe, jednak większość studentów 73,7 tys. (77,0%) to studenci uczelni pań-
stwowych. W roku akademickim 2004/05 wyższe szkoły zawodowe stanowiły 75,0% liczby uczelni 
niepaństwowych. Studiowało na nich 11,9 tys. studentów tj., 12,5% liczby studentów.  
 Największą pomorską uczelnią nadal jest Uniwersytet Gdański skupiający 28,8 tys. studentów, 
tj. 30,1% ogółu studiujących. W roku akademickim 2004/05 dyplomy ukończenia wyższej uczelni 
otrzymało 17,8 tys. absolwentów, w tym 7,4 tys. stanowili absolwenci studiów dziennych (o 1,6% 
mniej niż w ubiegłym roku akademickim). W stosunku do ubiegłego roku akademickiego o 5,4% 
zwiększyła się liczba absolwentów studiów zaocznych. W roku akademickim 2004/05 na uczelniach 
wyższych województwa pomorskiego studiowało 333 cudzoziemców, tj. o 34,8% więcej niż w roku 
ubiegłym. Z tej liczby 43,8% cudzoziemców studiowało na Akademii Medycznej. Przeważającą grupę 
obcokrajowców tej uczelni stanowili studenci ze Szwecji, Norwegii i Niemiec (80,2% ogółu). 
 W strukturze szkolnictwa wyższego funkcjonowały również na terenie województwa pomorskiego 
3 filie (w Gdańsku, Sopocie i Człuchowie), 2 ośrodki dydaktyczne (w Słupsku i Pelplinie) i jeden 
punkt konsultacyjny (w Tczewie) uczelni wyższych spoza naszego województwa.  
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