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EMPLOY
Projekt w ramach Programu ERASMUS+.
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych
praktyk.
Wzmacnianie zatrudnialności studentów nietradycyjnych
Partner wiodący:
University of Warwick, UK
Konsorcjum:
Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja
Narodowy Uniwersytet Irlandii w Maynooth
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
Uniwersytet w Algarve, Portugalia
Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania
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Cele projektu:
Ogólnym celem projektu EMPLOY jest poprawa skuteczności
przechodzenia (tranzycji) studentów (absolwentów)
nietradycyjnych ze świata uczelni wyższej na rynek pracy
poprzez prowadzenie badań, konsultację z otoczeniem
społeczno-gospodarczym oraz promowanie dobrych praktyk.
Studenci i absolwenci nietradycyjni, w oparciu o doświadczenia
poprzednich projektów oraz aktualną wykładnię Komisji
Europejskiej, identyfikowani są w oparciu o czynniki takie jak:
poziom dochodu w rodzinie, przynależność do grup
niedoreprezentowanych w szkolnictwie wyższym tj. mniejszości
etniczne i grupy społeczno-ekonomiczne, studenci dojrzali,
pierwsze generacje w szkolnictwie wyższym oraz studenci z
niepełnosprawnościami.
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By zrealizować cele projektu, konsorcjum:
−

−

−

−

przeprowadzi badania analizujące przejście na rynek pracy
i zatrudnialność z perspektywy doświadczeń studentów i
absolwentów nietradycyjnych
przeprowadzi konsultacje z pracodawcami z różnych branż
i sektorów, doradcami zawodowymi, stowarzyszeniami
pracodawców doradcami zawodowymi oraz agencjami
pośredniczącymi w procesie rekrutacji i zatrudniania
zidentyfikuje ( w procesie społecznej debaty i poprzez badania)
strategie, dobre praktyki i wskazania, skuteczne w redukowaniu
barier i trudności, na jakie napotykają nietradycyjni absolwenci i
studenci oraz poprawiające politykę wejścia na rynek pracy w Unii
Europejskiej
przenalizuje podobieństwa i różnice w standardowych
ścieżkach wchodzenia na rynek pracy nietradycyjnych studentów i
absolwentów w krajach UE z uwzględnieniem specyfiki
demograficznej, kulturowej, ekonomicznej i prawnoinstytucjonalnej.
www.dsw.edu.pl

Rola pracodawców i stowarzyszeń zrzeszających
- udział w wydarzeniach promujących projekt i kształtujących
jego zawartość merytoryczną;
- udział w wywiadach na temat aktywności studentów i
absolwentów nietradycyjnych na rynku pracy;

- konsultacje podręczników dla studentów i kadry
uniwersyteckiej oraz pracodawców.
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