
As Carreiras Universitarias con Máis 
Saída Laboral 2020

Decidir que facer unha vez acabado o que se consideran os estudos obrigatorios non é

unha decisión fácil de tomar.

Se te  decantas por querer  realizar estudos universitarios debes ter en conta diversos

factores,  polo  que  desde  Formación  Online  EU indicámosche  cales  son  as  carreiras

universitarias con máis saída laboral na actualidade, para que che sexa de axuda á hora

de escoller os teus estudos.

Pero, lembra, que calquera titulación universitaria, sen as  competencias claves para o

teu sector ou unha especialización concreta, non asegura un futuro laboral prometedor.

Non te perdas a infografía do final, na que poderás ver datos moi curiosos sobre como

eliximos carreira universitaria.

Chega o final do selectivo ou setembro, e con iso a volta ao cole.

Para  moitos  o  regreso  este  ano será  diferente,  xa  que  teñen que  tomar  decisións  e

deberán ir pensando que queren facer o ano seguinte.



Realizar  estudos  universitarios,  de  grao  medio,  de  grao  superior  ou  incorporarse  ao

mundo laboral son só algunhas das alternativas que un ten.

A elección dunha carreira universitaria é unha decisión que probablemente marque o teu

futuro profesional. Á hora de elixir esa carreira, a primeira recomendación que adoitan

facerche é que  sexa vocacional, que elixas unha carreira que che encha, coa que te

sintas cómodo e na que queiras crecer profesionalmente.

Desgraciadamente, non todas as carreiras ou graos soñados son carreiras con grandes

saídas profesionais.

É por iso, e vendo como está o panorama laboral actual, que moitos se decantan por

realizar  carreiras  que  realmente  teñan  unha  saída  profesional,  é  dicir,  carreiras

universitarias demandadas polas empresas.

Por  iso,  desde  Formación   Online   EU  indicámosche  cales  son  as  carreiras

universitarias con máis saída laboral na actualidade, para que che sexa de axuda á

hora de escoller os teus estudos para cursar para o ano que vén.

A carreira que máis saída ten é Administración e Dirección de Empresas, cun 4.5% de

ofertas  de  emprego,  chegando  ao  7.3%  cando  as  ofertas  son  especificamente  para

titulados.

En segunda posición atopamos a carreira de  Enxeñeiro Informático, desbancando ao

Ingeneriero Técnico Industrial que ata o de agora tiña un 3.5% do total das ofertas de

emprego, cifra que se eleva ata alcanzar o 5.6% nas ofertas de traballo para titulados.

Pechando  o   top  3  das  carreiras  máis  demandadas  atopámonos  coa  titulación  de

Enxeñeiro  Industrial. Neste  caso  as  porcentaxes  de  ofertas  recibidas  e  de  ofertas

recibidas para titulados roldan o 3.4% e o 5.5% respectivamente.

Ademais deste top 3 das carreiras universitarias con máis saída laboral, a continuación

podedes consultar as 10 carreiras con máis saída laboral e todos os detalles de cada

grao.



Esperamos que vos sexa de moita axuda para elixir o voso camiño, así como a mellor

universidade onde cursar os vosos estudos.

Carreiras universitarias con máis saída laboral 2020

Segundo diversos portais de educación e consultoras de Recursos Humanos, estas son

as titulacións universitarias con mellores saídas laborais, no actual curso académico:

1. Administración de Empresas e Finanzas. É das carreiras que repite á cabeza da

empregabilidade das súas egresados desde hai anos e mostra un amplo abanico

de saídas laborais.

2. Enxeñería Informática. É das carreiras STEM con maior relevancia no mercado

laboral,  ademais  que  aumentou  o  seu  multidisciplinariedad  e  tipos  de

especializacións.

3. Enxeñería Industrial. Recibe un 3.5% do total das ofertas de emprego e segue

crecendo progresivamente.

4. Comercio  e  Marketing.  O  ámbito  dixital  ha  transformado  este  ámbito  laboral,

redefinindo  o  sector,  o  que  conleva  novas  ferramentas,  postos  de  traballo  e

oportunidades laborais.

5. Psicoloxía  e  Pedagoxía.  A  innovación  educativa  ou  as  novas  contornas  de

aprendizaxe esixen novas demandas laborais. Tamén son profesionais claves para

levar a cabo novos usos da tecnoloxía e facelo de forma sostible e responsable.

6. ADE e Dereito. É dos dobres graos máis completos e que máis demandas laborais

atende, ademais de necesario en todo tipo de actividade empresarial ou proxecto

de emprendemento.

7. Enxeñería de Telecomunicacións. A era dixital é a era das TIC, por iso que sexa

un dos perfís profesionais máis atractivos, demandados e con oportunidades no

mercado internacional.

8. Relacións Laborais e RRHHH. O mercado laboral está en plena transformación e

buscando  a  forma  de  que  as  modalidades  de  emprego  convivan  coas  novas

contornas.

9. Economía. Sempre foi unha carreira con boa empregabilidade, onde ten peso a

formación de posgrao e o ámbito cara ao que se dirixa o egresado.



10.Enxeñería Electrónica Industrial e Automática. É das enxeñerías que despunta

e  que  é  capaz  de  lidar  con  todos  os  retos  que  acompañan  á  innovación

tecnolóxica.

Pódeche  interesar:  Os  cursos  con  máis  saída  laboral  gratis

(https://formaciononline.eu/cursos-mas-salida-laboral-demandados/)

Carreiras con menos saída laboral

Este  é  outro  punto  importante:  saber  que  graos  teñen  menos  demanda no  mercado

laboral.

No lado contrario da balanza, atópanse as carreiras con  menor saída laboral,  o que

indica  que  son  os  perfís  profesionais  menos  demandados  ou  interesantes  para  as

empresas.

• Filoloxía francesa

• Diplomatura en navegación marítima

• Filoloxía árabe

• Historia da arte

• Ciencias do mar

Relacionado  con  isto,  hai  que  saber  que  a  taxa  de  paro  dos  titulados  dun  grao

universitario é do 19,5%.

As carreiras con máis inserción laboral

Un dato moi interesante sobre as carreiras con máis saídas é que  máis do 70% dos

estudantes que obtiveron o seu título universitario han estado traballando durante 2 ou

máis anos nada máis saír da facultade.

Iso si, estes cocientes alcanzan a súa cota máis alta nos grupos de idade de 35 anos ou

máis (78,9%) de 30 a 34 anos (76,1%) e nos menores de 30 anos en último lugar (74,%).

Por sexos, mantense a disparidade entre homes (78%) e mulleres (74,1%).

Isto dáse principalmente os que cursaron estudos relacionados con Ciencias da Saúde,

seguidas moi de preto por enxeñería e a carreira de arquitectura.

https://formaciononline.eu/cursos-mas-salida-laboral-demandados/


A porcentaxe dos que traballaron entre 1 e 2 baixa ao 17%, e ao 12% para aqueles que

traballaron menos dun ano ao terminar a súa carreira.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, quen elabora a clasificación das carreiras con

máis  saída  laboral,  desde  hai  4  anos  os  titulados  con  maiores  taxas  de  emprego

estudaron  enxeñería  electrónica,  medicina,  enxeñería  en  automática  e  electrónica

industrial, enxeñería aeronáutica, naval e oceanía.

Ramas de coñecemento con maior inserción laboral

Polo seu lado,  segundo o Instituto  Nacional  de Estatística -quen tamén elabora unha

clasificación das carreiras con máis saída laboral-, desde hai 4 anos  os titulados con

maiores taxas de emprego estudaron: Enxeñería Electrónica, Medicina, Enxeñería en

Automática e Electrónica Industrial, Enxeñería Aeronáutica, Naval e  Oceanía.

Hai outros dous aspectos rechamantes sobre inserción laboral e integración do mercado

laboral dos titulados máis novos.

Por exemplo, un detalle relevante é en relación á empregabilidade e o  sector laboral

onde se concentra a maior oferta de emprego, na seguinte orde:

• Ciencias da saúde (81%)

• Ingenería e arquitectura (80%)

• Ciencias sociais e xurídicas (74,2%)

• Ciencias (70%)

• Artes e humanidades (64,3%)

Sobre o  tipo de universidades,  a inserción laboral  dos egresados en  universidades

privadas é maior (81,8%), fronte aos que conseguen a súa titulación nas universidades

públicas (74,6%), o que demostra que os convenios con empresas e as bolsas de traballo

poden ser determinantes para os estudantes.

Novidades no mercado laboral: STEM

É o  termo que  fai  referencia  ao  campo da  Ciencia,  a  Tecnoloxía,  a  Enxeñería  e  as

Matemáticas ( Science, Technology, Engineering and Mathematics en inglés), e que se



predín como as profesións do futuro e as que acapararán o mercado laboral en poucas

décadas.

De  feito,  aquí  podes  consultar  xa  as  carreiras  do  futuro

(https://formaciononline.eu/carreras-del-futuro/) que terán maior proxección laboral.

As súas saídas laborais xa aumentaron significativamente, aínda que para algunhas aínda

sexa moderado, como é o caso das Matemáticas.

As universidades americanas téñeno claro e están a innovar os seus plans de estudo, de

acordo con estas tendencias profesionais e os desafíos da era dixital.

Como datos curiosos, os matemáticos e estatísticos son os profesionais mellor formados

para dedicarse ao ámbito da Ciencia de Datos ou definir algoritmo e patróns, xunto a

enxeñeiros e informáticos.

Doutra banda, e segundo os expertos en innovación, actualmente son 10.000 profesionais

no  mundo  especializados  en  Intelixencia  Artificial e  capaces  de  levar  a  cabo

ambiciosos proxectos, o que disparou a poxa por profesionais entre empresas e optar

pola formación interna dos seu persoal.

Habilidades máis demandadas

Nestes  novos  contextos  laborais  e  sociais  é  do  todo  comprensible  que  as  culturas

empresariais tamén estean a cambiar e que os seleccionadores de Recursos Humanos

poñan a súa atención noutros trazos dos perfís profesionais.

Prevese que para 2020, a creatividade será das tres competencias máis demandadas, o

que  se  traduce  como a  procura  de  profesións  resolutivos,  proactivos  e  en  constante

aprendizaxe.

Xunto a isto, as novas metodoloxías de traballo que facilitan o traballo en remoto ou a

coordinación  de  equipos  de  traballo,  son  outras  das  competencias  buscadas  polos

headhunters.

https://formaciononline.eu/carreras-del-futuro/


Os xestores de proxectos, os Scrum Master, os especialistas en metodoloxías Agile ou os

profesionais do Desing Thinking son referentes, en conta a innovación en competencias e

adaptabilidade á nova contorna laboral.

Xunto a isto, o dominio de idiomas ou o coñecemento de linguaxes de programación ou

desenvolvemento/deseño web son trazos que poden facer que un profesional destaque

entre outros, e que todo estudante pode ir aprendéndoo e relacionándoo coa súa carreira

e sector.

A mobilidade internacional tamén ten a súa influencia nas saídas laborais, xa que o

desemprego entre titulados que estiveron de Erasmus é menor que o doutros estudantes,

xa que esta experiencia denota implicación coa súa formación e dominio de competencias

de idiomas.

Clasificacións anteriores de carreiras con máis saídas

A continuación listamos a clasificación de carreiras con maior inserción laboral de cursos

anteriores:

Carreiras universitarias con máis saída laboral 2018-2019

1. Enxeñería en en Electrónica

2. Licenciatura en Medicina

3. Enxeñería en Automática e Electrónica Industrial

4. Enxeñería Aeronáutico

5. Enxeñería Naval e Oceánico

6. Enxeñería en Informática

7. Licenciatura en Investigación e Técnicas de Mercado

8. Enxeñería de Telecomunicación

9. Enxeñería Industrial

10.Licenciatura en Máquinas Navais

11. Licenciatura en Historia e Ciencias da Música

12.Grao en Fisioterapia

13.Licenciatura en Ciencias e Técnicas Estatísticas

14.Enxeñería Técnica en Informática

15.Enxeñería de Organización Industrial

16.Licenciatura en Farmacia



17.Diplomatura en Óptica e Optometría

18.Diplomatura en Podoloxía

19.Licenciatura en Ciencias Actuariais e Financeiras

20.Grao en Enfermería

Carreiras universitarias con máis saída laboral promoción 2014

En relación á promoción de 2014, é dicir, aos recentemente titulados no 2018 e que se

incorporan  ao  mercado  laboral,  o  groso  da  empregabilidade  mantense  moi  similar  á

anterior mencionada polos expertos:

1. ADE

2. Enxeñeiro Técnico Industrial

3. Enxeñeiro Industrial

4. Enxeñeiro Informático

5. Ciencias Empresariais

6. Economía

7. Dereito

8. I. T. Informática

9. Enxeñeiro de Telecomunicacións

10.Relaciones Laborais

11. Investigación e Técnicas de Mercado

12.Medicina

13.Farmacia

14.Química

15. Ing. Automática e Elec. Industrial

16. I. T. Telecomunicacións

17.Bioloxía

18. Ing. Organización Industria

19.Matemáticas

20.Enxeñeiro en Electrónica

Como elixen carreira universitaria os estudantes?

Algunha vez fixécheste esta pregunta?

Docsity unha rede social internacional para estudantes, quixo indagar máis sobre como

os estudantes elixen a carreira universitaria, e foi así que creou un simple cuestionario de



5  preguntas,  que  foi  enviado  a  250.000  estudantes  a  nivel  internacional  inscritos  na

plataforma.

Crees que os estudantes elixen a  carreira universitaria baseándose nun decisión dos

seus pais?

Para  nada!  Só  4.400  estudantes,  de  250.000  que  respondeu  o  cuestionario,  elixiu  a

carreira polos seus pais,  unha decisión que pode traer  consecuencias negativas no

rendemento académico, ou consecuencias positivas xa que terás o apoio dun profesional

en casa.

Que pensas ti?

A maioría dos estudantes, 128.000, elixen a carreira porque é  o que sempre quixeron

estudar.

A segunda pregunta da enquisa, é sobre a media das notas dos estudantes, e a maioría

(125.000) está na media, só 57.400 estudantes afirma estar por baixo dela.

Evidentemente,  para  todos eles,  a nota media é  un factor  crave para  o seu acceso

universitario, e que nos seus estudos manteñen un expediente na media, o que non lles

fai destacar, pero tampouco quedar atrás na súa evolución.

O que teñen moi claro a maioría de estudantes, é que o mercado laboral que lles espera,

nada  ten  que  ver  co  das  xeracións  anteriores  e  que,  moitos  deles,  exercerán  unha

profesión que aínda non existe ou que estará determinada pola influencia das máquinas

e a tecnoloxía.

Saben que a adaptabilidade e a comprensión de que se moven nunha contorna incerta e

cambiante, será unha constante no seu desenvolvemento profesional, o que supoñerá

unha continua reinvención e novas saídas profesionais.

En xeral, a todos preocúpalles o desemprego, e saben que poderán enfrontarse a el, con

competencias  craves  ou  apostando  pola  autoxeneración  de  emprego e  o

desenvolvemento das súas propias ideas de negocio.



Crees  que  os  estudantes  exercen  a  carreira  que  elixiron  ou

sentiron ganas de abandonar a carreira que elixiron?

Mira a infografía cos datos de todas as respostas, é igual no teu

caso?



Elixir carreira universitaria sempre foi un proceso complexo e motivador a partes iguais,

e sempre acompañado de certa presión e incerteza.

Por unha banda, trátase dunha decisión coa que podes orientarche cara á túa verdadeira

vocación e acceder á formación que che interesa e necesitarás para desenvolver unha

profesión.

Doutra banda, e dado o bombardeo informativo ao que estamos expostos, seguro que

recibes  mensaxes  contraditorias  sobre  que  estudar,  como  influirá  na  túa

empregabilidade e a saturación laboral que hai nalgúns sectores; por non falar da temida

automatización e de como a man de obra humana será substituída por robots.

Pero, se realmente estás motivado e listo para realizar estudos universitarios, non está

de máis que coñezas cal é a posición de certos perfís profesionais no ámbito laboral e o

estado da súa empregabilidade.

Todo o peso da decisión non debe de recaer nestes datos das carreiras universitarias con

máis  saída  laboral,  pero  si  que  che  poden  servir  como orientación ou  como factor

relevante para decantarche entre unha titulación ou outra.

Fuente: Formación Online. Especialistas en cursos de formación
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