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– Czy studia to strata czasu i pie-
niędzy? Po dokładnych wylicze-
niach okazuje się, że studia to
trafnainwestycja,choćniekażda
dziedzina studiów i nie każda
uczelnia oferują wysoką stopę
zwrotu – mówi Jakub Kryś, psy-
cholog biznesu ze Szkoły Wyż-
szej Psychologii Społecznej.

Mierzącoopłacasię
studiować
Janusz Czapliński, psycholog
społeczny, prowadzi od lat pro-
jekt „Diagnoza społeczna”. Jed-
nym z jego elementów jest mie-

rzenieopłacalnościstudiowania
w Polsce. W badaniu porównuje
zarobki abselwentów poszcze-
gólnychkierunków,uwzględnia-
jąc w rachunkach koszt nauki
i utraconych potencjalnych do-
chodów z czasu studiów.

Wyniki analizy są klarowne –
stopazwrotuzdyplomumagistra
to prawie 60 procent, podczas
gdydyplomlicencjata,wporów-
naniu ze zwykłą maturą, daje
zyskwwysokości„tylko”20pro-
cent. Porównanie studiów trze-
ciego stopnia, czyli doktoran-
ckich, do studiów magisterskich
pokazuje dalszy wzrost opłacal-
nościo 20procent.

Najbardziej opłaca się studio-
waćmedycynę.Stopazwrotuztej
inwestycji sięga prawie 140 pro-
cent. – Dalej w kolejce mamy
prawo, nauki ścisłe, nauki inży-
nieryjne i biznesowe, nauki hu-
manistyczne, a na końcu listy, ze

stopązwrotunapoziomie10pro-
cent, plasują się nauki rolnicze –
wyliczaJakubKryś.–Dodatkowo
nie wszystkie uczelnie dostar-
czająnamproduktowyrównanej
jakości.Wartowięcdobrzezasta-
nowić się nie tylko nad tym, co
studiować,aleteżgdzie.

Dlatego aby mądrze wybrać,
wypada najpierwdokładnieroz-
ważyć, co chcielibyśmy robić,
a potem przemyśleć różne opcje,
które nas do tego doprowadzą.
Warto też pamiętać, że studia to
nie tylko udana inwestycja, ale
i świetna okazja do poszerzenia
horyzontów,poznaniaciekawych
ludzi oraz dookreślenia własnej
tożsamości.

Tomożebyćgwarancja
życiowegosukcesu
– Pamiętajmy też, że nauka
na dobrym kierunku i dyplom
ukończenia studiów nie są gwa-

rancją sukcesu. Liczy się pomysł
nasiebieielastycznośćdziałania.
Ważne,abypodczasstudiówpo-
dejmować dodatkowe aktyw-
ności, dzięki którym pokażemy
przyszłemu pracodawcy, że wy-
korzystaliśmy ten czas nie tylko
nanaukę,aleiposzukiwanietych
obszarów działania, w które bę-
dziemy chcieli się angażować
po ukończeniu studiów – zau-
waża psycholog biznesu.

Takie możliwości dają studia
humanistyczne. Między innymi
ze względu na większą elastycz-
ność programu studiów niż
na kierunkach ścisłych, ale też
wielośćperspektywiogólnąwie-
dzęoświecie,którąprzekazują.

– Z kolei jednak studia me-
dyczne, prawnicze czy inżynie-
ryjne przekazują wyspecjalizo-
waneinformacjeidająkonkretny
fach–mówiJakubKryśzeSzkoły
WyższejPsychologiiSpołecznej.

Ta przepustka jest tym cenniejsza, im lepszą uczelnię i trudniejszy kierunek się kończy

Podobnowdzisiejszychczasachnajbardziejopłacasię
studiowaćmedycynę. FOT.123RF

Studiawyższe totrafnainwestycja

Wielu z nas ma swoje konto
na najpopularniejszym portalu
społecznościowym na świecie,
czyli Facebooku. Korzystając
z tego miejsca w sieci nie zapo-
minajmy, że w każdej chwili
mogą nas „odwiedzić” nie tylko
przyjaciele, ale również dalecy
znajomi lub koledzy z pracy.

Dlatego nie piszmy tutaj zbyt
wiele o swoim prywatnym życiu.
Dobrze zastanówmy się nad
wszystkim, co komentujemy
i nie afiszujmy się ze swoimi
poglądami politycznymi czy re-
ligijnymi. Bardzo starannie wy-

bierzmy również swoje zdjęcie
profilowe a także te, dodawane
do albumów. Dobrze przemyś-
lmy, w jakiej roli chcemy zapre-
zentować się światu: specjalisty
do spraw wellness na imprezie,
kochającej narzeczonej, troskli-
wej mamy czy menedżera z
najlepszej strony. Specjaliści
podpowiadają, że wbrew pozo-
rom, jak najbardziej na miejscu
są fotografie prezentujące
uprawiane przez nas sporty czy
zdjęcia rodzinne z wakacji. Su-
gerują one bowiem, że jesteśmy
osobą aktywną i spełnioną
w prywatnym życiu

Jeśli nie chcemy, by inni
internaucimielidostępdoinfor-

macji o naszym życiu prywat-
nym, którymi dzielimy się
na Facebooku, warto pomyśleć
o zmianie ustawień naszego
kontatak,by zablokowaćdostęp
do naszych zdjęć oraz wpisów.

Ciekawym rozwiązaniem dla
osób, które chcą zadbać o swój
wizerunek na Facebooku, jest
na przykład aplikacja BeKnown.
Pozwala ona budować sieć kon-
taktów zawodowych, oddziela-
jąc je jednocześnie od prywat-
nych. Wdodatku dzięki innowa-
cyjnym rozwiązaniom aplikacji
możemy kontaktować się
z pracodawcami bez koniecz-
ności opuszczania portalu
społecznościowego.
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Pamiętaj– jakiprofil, takaopiniaotobie

Katarzyna Sklepik
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Dobra uczelnia i odpo-
wiedni kierunek - to
szansa na sukces zawo-
dowy po zakończeniu
nauki.
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