
Dlaczego warto studiować na uczelniach
technicznych?

Wiele niezdecydowanych osób zastanawiających się nad wyborem studiów zadaje sobie jedno ważne
pytanie: uczelnia techniczna czy uniwersytet? Odpowiedź jest banalnie prosta - uczelnia techniczna.
Dlaczego? Ponieważ daje nam ona szeroką gamę możliwości, a w szczególności tytuł inżyniera, który
jest zazwyczaj furtką do ciekawej i pełnej wyzwań kariery.

Nauka
Mówiąc o uczelniach technicznych, pewnie każdy pomyśli o ilości materiałów związanych z
przedmiotami ścisłymi, jakich trzeba będzie się nauczyć. Matematyka, fizyka czy chemia nigdy nie
były dla wszystkich najatrakcyjniejszymi i najłatwiejszymi dziedzinami nauki. Nie należy się kierować
postrzeganiem politechnik patrząc tylko na wymienione przedmioty. Studiowanie na kierunkach
technicznych to szereg ciekawych zajęć takich jak laboratoria, projektowanie czy zajęcia w terenie.
Jakby tego było mało, na każdej uczelni istnieją wszelkiego rodzaju koła naukowe, pozwalające na
poszerzenie swojej wiedzy i poznanie wielu ciekawych ludzi. Innymi słowy, każdy znajdzie coś
ciekawego dla siebie. Na domiar tego, wykładowcy już dawno zrozumieli, że wkuwanie na "blachę"
nie przynosi efektów. Dzięki różnorodności prowadzonych zajęć, starają się oni przygotować
studentów do przyszłej kariery zawodowej przez pomoc w zrozumieniu wielu procesów, związanych z
danym kierunkiem studiów.

Życie studenckie
Jak wiadomo nie od dziś, nie samą nauką student żyje. Wybierając uczelnie techniczną, przyszli
studenci mają możliwość realizowania się również w życiu studenckim. Politechniki umożliwiają
swoim podopiecznym na kontynuowanie swoich pasji. Dzieje się to dzięki prowadzeniu różnego
rodzaju działalności jak gazety uczelniane, radia, samorządy studenckie oraz szereg innych.
Kolejnym plusem są masowe imprezy organizowane władze placówek. Juwenalia są dobrze znane
każdemu studentowi, a życie akademickie „politechnicznych” jest każdemu znane chociażby z
opowieści.

Kobiety na politechnice
Nie tylko mężczyźni podejmują się takiego rodzaju studiów. Z roku na rok, notowany jest wzrost
kobiet, które stanowią już blisko 37% całkowitej liczby studentów. Czasy szufladkowania,
przedstawicielek płci pięknej, jako inżynierów już się skończyły. Jedynym minusem jest to, że
kierunki stricte techniczne jak np., informatyka, mechanika czy automatyka odrzucają potencjalne
kandydatki. Drogie Panie, nie ma się, czego bać, podejmujcie wyzwania!

Zarobki
Jednym z najważniejszych aspektów, na jakie patrzą przyszli studenci są pieniądze, które mieliby oni
zarabiać w przyszłości po ukończeniu studiów technicznych. Poniższa tabela przedstawia 10 uczeni
wyższych w Polsce, po których absolwenci zarabiają najwięcej. Można łatwo zauważyć, że ranking
ten zdominowały politechniki. Absolwenci takich uczelni, nie tylko zarabiają najwięcej, ale także



najłatwiej im znaleźć zatrudnienie w zawodzie.

Zestawienie całkowitych wynagrodzeń absolwentów wybranych uczelni wyższych w Polsce w 2014
roku (w PLN brutto)

 

L.p. Uczelnia Próba
25%
zarabia
poniżej

Mediana 25% zarabia
powyżej Średnia

1 Szkoła Główna Handlowa 1 278 5 700 8 700 15 000 11 828

2 Politechnika Warszawska 1 974 5 000 7 700 12 412 10 090

3 Politechnika Wrocławska 2 607 4 380 6 500 9 900 7 929

4 Politechnika Gdańska 1 275 4 000 6 500 10 000 8 337

5 Uniwersytet Warszawski 2 575 4 000 6 000 9 600 8 146

6 Politechnika Poznańska 1 403 4 200 6 000 9 000 7 664

7 Akademia Górniczo-Hutnicza w
Krakowie 2 564 3 808 5 942 9 375 7 781

8 Politechnika Łódzka 1 229 3 900 5 900 9 200 7 806

9 Politechnika Śląska (Gliwice) 1 796 3 980 5 800 8 800 7 492

10 Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu 1 079 3 808 5 700 9 800 8 186

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014
roku

Studiowanie na uczelniach technicznych, pozwala na rozwijanie się nie tylko pod względem spraw
zawodowych. Szykują one swoich absolwentów do radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego.
Dają one również możliwość stałego rozwoju, związanego ze stale rozwijającą się technologią.
Najlepiej jak Wy, przyszli studenci, sami się o tym wszystkim przekonacie, idąc na politechnikę.

T a b e l a  p o c h o d z i  z  p o r t a l u :
http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.503/wpis.3175

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki
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