Po jakich
studiach
zarabiamy
najlepiej?
Raport zarobki.pracuj.pl

Legenda
Kliknij / Tapnij aby:
Powiększyć

Raport zarobki.pracuj.pl

Zamknąć

Aby skorzystać z interaktywnych przycisków w dokumencie,
konieczne jest posiadanie Acrobat/Acrobat Reader
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Co w raporcie?

Raport zarobki.pracuj.pl

Analizy danych serwisu zarobki.pracuj.pl wskazują,
że istnieją specjalizacje, w których można liczyć na
wysokie pensje na start.
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Największe szanse na przeciętne zarobki
przekraczające 4 000 zł brutto tuż po zakończeniu
studiów mają przede wszystkim absolwenci
kierunków technicznych. Na drugim biegunie,
znajdują się absolwenci kierunków humanistycznych

i przyrodniczych – ich przeciętne zarobki nie
przekraczają 3 000 zł brutto. Kto jeszcze może liczyć
na wysokie zarobki tuż po studiach? Czyje pensje
rosną najszybciej wraz z doświadczeniem? O tym,
w najnowszym raporcie zarobki.pracuj.pl.

Kto po studiach pracuje
w swoim zawodzie?

Raport zarobki.pracuj.pl

Większość osób, które ukończyły studia techniczne
czy inżynierskie, rozpoczyna swoją karierę zawodową
zgodnie z kierunkiem, w którym się kształciło.
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Według danych pozyskanych z ankiet wypełnionych
na portalu zarobki.pracuj.pl praktycznie każdy
absolwent kierunków informatycznych pracuje
w obszarze bliskim swojemu wykształceniu.
Również większość osób z wykształceniem
budowlanym, bo aż 83%, tuż po studiach
rozpoczyna pracę w budownictwie. Wśród
kierunków spoza obszarów technicznych czy
ścisłych, znaczna część prawników i finansistów
także podejmuje pierwszą pracę zgodną z profilem
wyksztalcenia.

Odmiennie sytuacja kształtuje się w przypadku
absolwentów kierunków humanistycznych. Wśród
osób po pedagogice, niespełna 20% absolwentów
pracuje w obszarze edukacja/szkolenia. Osoby
kończące psychologię i socjologię chętnie
podejmują pracę w HR. Niewiele pracowników
po dziennikarstwie i komunikacji społecznej
rozpoczyna karierę w wyuczonym zawodzie –
pracę w tym obszarze rozpoczyna zaledwie 13%
absolwentów tego kierunku.

Wykształcenie techniczne
czy humanistyczne – które
zapewnia wysokie dochody?

Raport zarobki.pracuj.pl

Przeciętne zarobki brutto (mediana*)
dla osób ze stażem pracy do 3 lat
Kierunki techniczne

4 800

Kierunki inżynierskie

3 650

Kierunki ekonomiczne

3 550

Kierunki humanistyczne

3 300

Przeciętne zarobki brutto (mediana*)
dla osób ze stażem pracy od 3 do 6 lat
Kierunki techniczne

6 000

Kierunki inżynierskie

4 900

Kierunki ekonomiczne

4 450

Kierunki humanistyczne

4 100

Wraz z rozwojem kariery czynnikiem wpływających na
wysokość wynagrodzenia, oprócz wybranej specjalizacji,
jest doświadczenie.
Studenci kierunków technicznych mogą liczyć na przeciętne
wynagrodzenie w wysokości 4 800 brutto na start, ale już
bardziej doświadczeni pracownicy (3-6 lat doświadczenia)
zarabiają przeciętnie 6 000 brutto – komentuje dane
Artur Kobyliński, ekspert ds. zarobków portalu

Żródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl
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zarobki.pracuj.pl. Jak wskazują powyższe dane, osoby
o dość ogólnym humanistycznym wykształceniu, nie
tylko zarabiają najmniej na start, ale i wraz z upływem
czasu, ich pensje nie zmieniają się w sposób znaczący.

Na jaki kierunek
się zdecydować?

Raport zarobki.pracuj.pl

Przeciętne zarobki brutto (mediana*)
dla osób ze stażem pracy do 3 lat
Informatyka

5 250

Informatyka i ekonometria

4 600

Elektronika i komunikacja

4 550

Automatyka i robotyka

4 300

Zarządzanie i marketing

4 150

Finanse i bankowość

4 150

Mechatronika

3 950

Mechanika i budowa maszyn

3 900

Matematyka

3 850

Elektrotechnika

3 800

Finanse i rachunkowość

3 700

W oparciu o dane serwisu zarobki.pracuj.pl można
wyróżnić kilka specjalizacji, które charakteryzują się
znaczącym wzrostem przeciętnej pensji po trzech latach
od rozpoczęcia pracy.
Dane Pracuj.pl wskazują, że w czołówce specjalizacji,
w których wraz z doświadczeniem zasadniczo
wzrasta pensja znajdują się przede wszystkim
specjalizacje techniczne, takich jak elektronika
i telekomunikacja, budownictwo, automatyka i
robotyka. Na znaczny wzrost zarobków mogą
liczyć również absolwenci psychologii i prawa.

Żródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl
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Nieco niższe podwyżki – na poziomie ok. 1000
zł brutto - otrzymują absolwenci kierunków:
finanse i rachunkowość, informatyka, informatyka
i ekonometria, matematyka, mechatronika,
mechanika i budowa maszyn, zarządzanie
i inżynieria produkcji, inżynieria środowiskowa
czy transport.

Na jaki kierunek
się zdecydować?

Raport zarobki.pracuj.pl

Przeciętne zarobki brutto (mediana*)
dla osób ze stażem pracy do 3 lat

Biotechnologia

3 000

Filologia polska

3 000

Ochrona środowiska

2 950

Pedagogika

2 850

Turystyka i rekreacja

2 850

Fizjoterapia

2 550

Wraz ze wzrostem doświadczenia najwolniej rosną pensje
absolwentów kierunków: humanistycznych
i przyrodniczych.
Po trzech latach pracy mogą liczyć na podwyżki
nie przekraczające 400 zł brutto. W gronie tym na
najmniejszą podwyżkę powinni być przygotowani
pracownicy po administracji – 200 zł brutto.

Żródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl
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W zestawieniu tym lepiej wypadają specjaliści,
z co najmniej 3-letnim stażem, po kierunkach:
rachunkowość, politologia oraz filologia polska,
podwyżki im oferowane to przeciętnie 500 zł brutto.

Co później – czyli kto
może liczyć na podwyżkę?

Raport zarobki.pracuj.pl

Przeciętny wzrost pensji specjalistów
ze stażem pracy 3-6 lat
Elektronika i telekomunikacja

1 700

Budownictwo

1 450

Automatyka i robotyka

1 400

Psychologia

1 300

Prawo

1 300

Przeciętny wzrost pensji
ze stażem pracy 3-6 lat
Technologia żywności i
żywienie człowieka

400

Socjologia

400

Pedagogika

350

Dziennikarstwo i komunikacja

350

Fizjoterapia

300

Administracja

150

W oparciu o dane serwisu zarobki.pracuj.pl można
wyróżnić kilka specjalizacji, które charakteryzują się
znaczącym wzrostem przeciętnej pensji po trzech latach
od rozpoczęcia pracy.
Dane Pracuj.pl wskazują, że w czołówce specjalizacji,
w których wraz z doświadczeniem zasadniczo
wzrasta pensja znajdują się przede wszystkim
specjalizacje techniczne, takich jak elektronika
i telekomunikacja, budownictwo, automatyka
i robotyka. Na znaczny wzrost zarobków mogą
liczyć również absolwenci psychologii i prawa.
Nieco niższe podwyżki – na poziomie ok. 1000
zł brutto - otrzymują absolwenci kierunków:
informatyka, informatyka i ekonometria,
matematyka, mechatronika, mechanika
i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria
Żródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl
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produkcji czy transport. Wraz ze wzrostem
doświadczenia najwolniej rosną pensje
absolwentów kierunków: humanistycznych
i przyrodniczych. Po trzech latach pracy mogą
liczyć na podwyżki nie przekraczające 400 zł brutto.
W gronie tym na najmniejszą podwyżkę powinni
być przygotowani pracownicy po administracji
– 150 zł brutto. W zestawieniu tym lepiej wypadają
specjaliści, z co najmniej 3-letnim stażem, po
kierunkach: rachunkowość, politologia oraz
filologia polska, podwyżki im oferowane to
przeciętnie 500 zł brutto.

Opracowanie
raportu

Raport zarobki.pracuj.pl

Dane opracowane na podstawie 380 tysięcy kwestionariuszy
wypełnionych przez użytkowników portalu zarobki.pracuj.pl
od stycznia 2016 do grudnia 2016.
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*Przedstawione wartości to mediany – czyli wartości przeciętne.
Oznacza to, że w danym przekroju 50% respondentów wskazało na zarobki mniejsze
od wskazanych, zaś pozostałe 50% zarabiało więcej.
Kwoty w zestawieniu to płace całkowite – jest to suma pensji (zarobków stałych)
oraz premii (zarobków zmiennych). Wszystkie pozycje sprowadzone do wartości brutto.
Zarobki prezentowane są w ujęciu pełnoetatowym.

Raport zarobki.pracuj.pl
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Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny.
Kandydatom dostarcza codziennie ponad 40 tysięcy oferty
pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady
specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju
kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych
kwalifikacji. Portal powstał w 2000r. i należy do Grupy
Pracuj, będącej właścicielem wiodących marek na rynku
rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie.

Kontakt
dla mediów:

Aleksandra Kowalewska
Specjalista ds. PR i CSR
Grupa Pracuj
tel. 698 171 306
aleksandra.kowalewska@pracuj.pl

