Dvadsať fakúlt, ktorých absolventi majú
najväčšiu šancu sa uplatniť
http://ekonomika.sme.sk/c/7238660/dvadsat-fakult-ktorych-absolventi-maju-najvacsiu-sancusa-uplatnit.html
Najviac majú firmy záujem o ľudí, čo študovali informatiku. Medzi školami vedie
Ekonomická univerzita.
BRATISLAVA. Ekonómia, informatika, spoločenské vedy, strojárstvo, technika a prírodné
vedy. Také sú zamerania dvadsiatky najúspešnejších fakúlt z pohľadu záujmu firiem o ich
absolventov. Vyplýva to z rebríčka portálu Profesia.sk, ktorý pripravuje už siedmy rok.
Na prvom mieste sa umiestnila Fakulta informatiky a informačných technológií STU.
"Životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných technológií STU si prezrie dvakrát
toľko zamestnávateľov ako absolventa Fakulty ekonomiky a manažmentu zo Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity," píše Profesia.sk.
Rebríček je zostavený podľa to, koľko zamestnávateľov si životopis absolventa pozrie (P).
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"Podmienkou zaradenia do analýzy je ukončenie štúdia na niektorej zo slovenských vysokých
škôl v posledných troch rokoch a aktívne hľadanie si práce v predchádzajúcom roku," uvádza
Profesia.sk.
Zamestnávatelia vidia, akú školu absolvent skončil a o aké pozície sa uchádza.
Medzi univerzitami vedie Ekonomická univerzita pred STU. Na treťom mieste je Žilinská
univerzita.

Firmy majú najväčší záujem o absolventov informatiky.
"Fakulta informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej
univerzity vedie rebríček záujmu zamestnávateľov od roku 2009," tvrdí Profesia.sk.
Najčastejšou pozíciou, o ktorú sa jej absolventi uchádzajú, je programátor.

Na uplatnenie absolventov má vplyv aj to, kde sídli ich škola. Podľa zistení Profesie majú
absolventi z Banskobystrického kraja väčšie šance nájsť si prácu ako absolventi z Košického
kraja.
Najjednoduchšiu situáciu zamestnať sa majú absolventi, ktorí skončili školu v Bratislavskom
kraji. "Ak človek skončil jednu zo škôl v Bratislavskom kraji, jeho životopis si v priemere
pozreli 4,2 zamestnávatelia," píše Profesia.
Životopis človeka, ktorí skončil vysokú školu v Prešovskom kraji, v priemere videli len traja
zamestnávatelia.
Absolventi, ktorí študovali v Košickom kraji, sa podľa údajov Profesie nechcú presťahovať
do Bratislavského kraja.
"Podľa toho, čo uvádzajú ako miesto práce, kde by sa chceli zamestnať, absolventi vysokých
škôl si hľadajú prácu v kraji, kde študovali," uvádza portál.

Pre väčšinu absolventov mimobratislavských škôl je druhou voľbou hľadať si uplatnenie
v Bratislavskom kraji.
Inak je to u absolventov z Košického a Prešovského kraja. Tí by si radšej ako v Bratislavskom
kraji našli uplatnenie v niektorom z východoslovenských krajov.

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/7238660/dvadsat-fakult-ktorych-absolventi-majunajvacsiu-sancu-sa-uplatnit.html#ixzz34yRwlOZZ

