Career Service – rozhraní
rozhraní mezi vysokou školou a světem povolání
Instituce typu Career Service připravují studující přímo na kampusech pro vstup do pracovního procesu.
Vedle zlepšení pracovních šancí
ncí absolventů,
absolventů profitují univerzity z těchto nabídek také v jiných oblastech například
klad v marketingu vysokých škol nebo v kooperaci s regionálními a nadregionálními
regionálními podniky.
podniky
V projektu ESF Transnational Career Service spolupracují univerzity ze Saské Kamenice (TU Chemnitz),
Chemnitz)
Liberce (TUL) a Ústí n. L. (UJEP) na budování přeshraničního konceptu spolupráce.
spolupráce Cílem je motivovat
studenty pro odbornou praxi nebo pro vstup do zaměstnání v přeshraničním regionu, a tím na obou stranách
hranice rozšířit možnosti zaměstnání a fungování trhu práce.
práce
Transnational Career Service nabízí zájemcům z TU Chemnitz, UJEP Ústí n. L. i TU Liberec workshopy na téma
Career Service. Při nich budou představeny stěžejní obsahy, postupy a formy práce Career Service.
V následující
ledující tabulce najdete termíny a obsahy jednotlivých akcí. Workshopy budou probíhat v anglickém
jazyce.
Termíny
13.11.2012

Čas
15-17 h

14.11.2012

9-17 h

Témata workshopů
Welcoming/Introduction
Career Service Basics – výstavba, organizace, financování, vysokoškolská politika
Extracurricular Qualification – význam soft skills, tvorba programu workshopu,
koncepce Soft Skills
S
workshopu, kvalitativní standardy, evaluace (hodnocení)

18.12.2012

14-17 h

19.12.2012

9-17 h

Information – přehled informací, metody a média rešerší, příprava informačního
materiálu

Career Counselling – základy, struktura, metody a zajišťování kvality kariérního
poradenství

21.01.2013

14-17 h

22.01.2013

9-13 h
14-17 h

Networking, 1.
1 část – výchozí situace, propojení v univerzitě,
univerzitě nabídka činností pro
studující

Networking, 2. část – nabídka činností podniků, propojení s podniky
Networking
Marketing / Social Media Marketing – interní a externí marketingová opatření,
opatření
tiskoviny základy Social Media Marketingu
tiskoviny,

Návštěva akcí je pro účastníky z UJEP Ústí n. L. a TU Liberec bezplatná.
místo: UJEP Ústí n. L., Pasteurova 1,
1 budova Multifunkčního centra/zasedací
zasedací místnost č. 4.12 (4.
(4 poschodí).
přihlášení:

Přihlášení prostřednictvím paní Pokorné/UJEP, andrea.pokorna@ujep.cz,
andrea.pokorna@ujep.cz
Tel.: +420 475 282 353

kontakt:
Career Service TU Chemnitz
Stadlerstraße 14 a, 09126 Chemnitz, D

UJEP Ústí nad Labem
Hoření 13, 40096 Ústí n. L.

TU Liberec
Studentská 2, 46401 Liberec

Katharina Wohlgemuth
katharina.wohlgemuth@hrz.tu-chemnitz.de
chemnitz.de
Tel.: +49 371 531 39856

Mgr. Andrea Pokorná
andrea.pokorna@ujep.cz
Tel.: +420 475 282 353

Dr. Helena Neumannová
helena.neumannova@tul.cz
Tel. +420 485 352 318

