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Główne pytania

• Jakie jest ryzyko bezrobocia absolwentów uczelni?

• Jak wygląda przejście absolwentów uczelni z edukacji na rynek pracy?

• Jak kształtuje się sytuacja absolwentów na rynku pracy w dłuższym 
okresie?



Wchodzenie absolwentów 
na rynek pracy
• Bezrobocie wśród absolwentów 

jest wyższe niż przeciętna stopa 
bezrobocia, ale:

• Absolwenci uczelni mają 
znacznie niższe bezrobocie w 
porównaniu do absolwentów 
szkół średnich i podstawowych 

• Luka do poziomu bezrobocia 
ogółem znacząco spada.  
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Trzecia 
Edycja 
– zasięg

1 118 988
absolwentów

390
uczelni

27 574        
kierunków

8033
rocznik 2014

9932
rocznik 2015

9609
rocznik 2016



Absolwenci z 2016 r.

• Średnie zarobki brutto absolwentów to 2 990 zł, co stanowi 74% w 
stosunku do przeciętnych zarobków z powiatów zamieszkania. 

• Procent czasu, jaki przeciętny absolwent spędza na pracy wynosi 
74.2%, w tym:

• 61.8% na pracy etatowej

• 14% na pracy nieetatowej

• 4.9% na samozatrudnieniu

• 7.3% czasu absolwentów spędzone jest na bezrobociu



Budżet 
aktywności 
absolwentów 
studiów 
2. stopnia

rocznik
2014



2 629 zł

3 059 zł

3 464 zł

1 784 zł

2 354 zł

2 836 zł

pierwszy rok po dyplomie drugi rok po dyplomie trzeci rok po dyplomie

nauki społeczne nauki przyrodnicze

Zarobki 
absolwentów 
studiów 
2. stopnia

rocznik
2014





0% 20% 40% 60% 80% 100%

Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Obszar sztuki

Obszar nauk technicznych

Obszar nauk humanistycznych

Obszar nauk przyrodniczych

Obszar nauk ścisłych

Obszar nauk społecznych

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz…

Razem

Usługi knowledge-intensive pozostałe usługi edukacja pozostały przemysł budownictwo rolnictwo górnictwo

Praca zgodna 
z wykształceniem? studia 2. stopnia

rocznik2014



Zatrudnialność kobiet i mężczyzn
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Absolwenci studiów magisterskich z obszaru nauk technicznych: Procent 
mężczyzn i kobiet zatrudnionych na etat lub samozatrudnionych w 8 
kolejnych kwartałach po uzyskaniu dyplomu



Dyscyplina
Procent kobiet wśród 

absolwentów

Automatyka i robotyka 5%

Elektrotechnika 5%

Elektronika 11%

Informatyka 11%

Mechanika 16%

… …

Inżynieria środowiska 53%

Geodezja i kartografia 55%

Technologia chemiczna 71%

Architektura i urbanistyka 73%

Biotechnologia 79%

Razem 36%

Zatrudnialność kobiet i mężczyzn
Udział kobiet wśród absolwentów wybranych dyscyplin nauk technicznych



Zatrudnialność kobiet i mężczyzn
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Szanse zatrudnienia 
po uzyskaniu dyplomu
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Szanse zatrudnienia 
– obszar kształcenia
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Miara siły zależności
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Podsumowanie

• Wyższe wykształcenie w Polsce nadal jest cenione – absolwenci szkół 
wyższych szybciej znajdują zatrudnienie na rynku pracy

• Większość absolwentów znajduje pracę w sektorach wymagających wiedzy 
i kompetencji, w tym w usługach wiedzochłonnych

• Kierunek wykształcenia jest ważny: 
• obszary nauk medycznych i technicznych vs. obszary sztuki i nauk przyrodniczych

• Z czasem rośnie rola doświadczenia na rynku pracy w wyjaśnianiu szans na 
utrzymanie zatrudnienia

• Ciągłe doskonalenie, zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji 
na fundamentach osiągniętego wykształcenia wydaje się najlepszą strategią 
indywidualną


