EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW
ABSOLWENTÓW – raport skrócony
Poziom ogólnokrajowy
Studia drugiego stopnia
Raport dotyczy 152457 absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 2014 r.
Niniejszy raport jest skrótem pełnego raportu wygenerowanego dla badanej zbiorowości. Zawiera jedynie
podstawowe wskaźniki opisujące ekonomiczne losy absolwentów w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2016.
Ma to umożliwić pobieżne zorientowanie się w sytuacji ekonomicznej grupy absolwentów objętej analizą.
W celu uzyskaniu dokładniejszego obrazu sytuacji należy zapoznać się z pełnym raportem. Raporty pełne
zawierają szerszy zestaw wskaźników, w tym w szczególności prezentujących dynamikę opisywanych zjawisk,
a także informacje o właściwych interpretacjach wartości wskaźników. W pełnych raportach znajdują się
również graficzne prezentacje najważniejszych wskaźników.
W trosce o ochronę danych osobowych badanych przy generowaniu raportów automatycznych
przyjęto dwie zasady ograniczające prezentację wyników dla zbyt małych zbiorowości. Po pierwsze, raporty dla zbiorowości liczących mniej niż 10 osób nie są generowane. Po drugie, dla
podzbiorowości liczących mniej niż 3 osoby nie są prezentowane wyniki. Dla zbiorowości
mniejszych niż 3-osobowych wartości wskaźników są zastępowane myślnikami.
Liczba absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 2014 r., którzy. . .
• w okresie objętym badaniem występują w rejestrach ZUS: 144657,
• w okresie objętym badaniem nie występują w rejestrach ZUS: 7800.
Tabela przedstawiona na następnej stronie zawiera wartości wskaźników w rozbiciu na okresy po uzyskaniu
dyplomu, w których badani absolwenci studiowali na innych studiach i w których NIE studiowali (dla
absolwentów w okresach odbywania studiów nie będą wyznaczane wskaźniki dotyczące bezrobocia, gdyż
osoba studiująca nie może zarejestrować się jako bezrobotna).
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu: 19.4%.
Procent miesięcy po uzyskaniu dyplomu, w których przeciętny absolwent studiował na innych programach
studiów: 13.7%.
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Poniższe wyniki dotyczą okresu od uzyskania dyplomu do 30.09.2016.
Wskaźnik

Ryzyko bezrobocia
Względny wskaźnik bezrobocia
Procent osób z doświadczeniem
jakiejkolwiek pracy
Procent osób z doświadczeniem
pracy na umowę o pracę
Procent osób z doświadczeniem
samozatrudnienia
Średni procent miesięcy przepracowanych przez zatrudnionych
w jakiejkolwiek formie
Średni procent miesięcy przepracowanych przez zatrudnionych na
umowę o pracę
Średni procent miesięcy przepracowanych przez samozatrudnionych
Średnie
miesięczne
wynagrodzenia brutto ze wszystkich
źródeł
Średnie
miesięczne
wynagrodzenia brutto z tytułu umów
o pracę
Względny wskaźnik zarobków

Wartość w okresach
studiowania
po
uzyskaniu dyplomu
Bezrobocie
Zatrudnienie
80.36%

Wartość w okresach
NIEstudiowania
po
uzyskaniu dyplomu

Ogółem

12.35%
1.16

8.31%
0.86

90.07%

91.34%

68.58%

80.13%

82.20%

6.59%

9.09%

9.32%

62.91%

79.97%

83.38%

61.78%

75.38%

77.70%

52.90%

60.87%

61.95%

Wynagrodzenia
2554.70 zł

2839.76 zł

2869.56 zł

2794.74 zł

3044.10 zł

3047.66 zł

0.68

0.75

0.76
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