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Koordynator projektu: Institute of Technology Tralee – Tralee, Irlandia
www.ittralee.ie

AHECS - Association of Higher Education Careers Services - Maynooth, Irlandia
www.ahecs.ie
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die Berater – Wiedeñ, Austria

4

trendence Institut GmbH – Berlin, Niemcy

www.dieberater.com

www.trendence.com

Qualitas Forum Srl – Florencja, W³ochy
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www.qualitas.org
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www.uni-plovdiv.bg
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www.danmar-computers.com.pl

Ïëîâäèâñêè óíèâåðñèòåò „Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè“ – P³owdiw, Bu³garia

Danmar Computers LLC – Rzeszów, Polska
University of Strathclyde – Glasgow, Wielka Brytania
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www.strath.ac.uk

9

www.gv.edu.pl

Global Village Sp. z o.o. – Kielce, Polska

Publikacja zosta³a zrealizowana
przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Publikacja
odzwierciedla jedynie
stanowisko jej autorów i Komisja
Europejska oraz Narodowa
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ponosz¹ odpowiedzialnoœci za
jej zawartoœæ merytoryczn¹.

Crafting Employability Strategies
for HE Students of Languages
in Europe

Projekt CES & L

Wspieranie absolwentów studiów jêzykowych
w ich karierze zawodowej.

Languages 4 Work

Bieg³a znajomoœæ jêzyka jest niezbêdna absolwentom szkó³
wy¿szych poszukuj¹cym swojego miejsca w globalnym
œrodowisku pracy. Projekt nasz ma na celu zwiêkszenie szans
zatrudnienia studentów poprzez anga¿owanie ich w toku
studiów w dzia³ania zwi¹zane z przysz³¹ prac¹, aby mogli oni
zoptymalizowaæ swoje szanse rozpoczêcia kariery zawodowej po
ukoñczeniu studiów. Zespó³ projektu CES&L wspó³pracuje
z pracodawcami z ca³ej Europy, zasiêgaj¹c ich opinii na temat
tego, jak uczelnie mog¹ wspieraæ swoich studentów, aby
zwiêkszyæ ich szanse na rynku pracy, a tak¿e by dobrze rozpoznaæ
znaczenie znajomoœci jêzyków obcych na dzisiejszym
miêdzynarodowym rynku pracy. Pogl¹dy pracodawców okreœl¹
kszta³t zajêæ warsztatowych, co oznacza, ¿e materia³ bêdzie
aktualny, a zarazem dostosowany do realiów ka¿dego z pañstw –
uczestników projektu. G³ównym celem projektu jest
zaadaptowanie „Modu³u zatrudnialnoœci” wdro¿onego przez
Association of Higher Education Careers Ser vices
(Stowarzyszenie Akademickich Biur Karier) w Irlandii do potrzeb
studentów ucz¹cych siê jêzyków obcych w poszczególnych
krajach partnerów projektu.

Wspó³praca miêdzy studentami, naukowcami,
biurami karier i pracodawcami absolwentów.

Modu³, który zostanie przez nas zaadaptowany, sk³ada siê
z 8 warsztatów, obejmuj¹cych wprowadzenie, okreœlenie celów,
informacje dla moderatora, jasno okreœlone metody, aktywnoœci
i czas trwania, ³atwe w u¿yciu materia³y (arkusze aktywnoœci) oraz
opis efektów uczenia siê i strategii oceniania w³aœciwych zarówno
dla pracy z uczestnikami zajêæ warsztatowych jak i pracy online.

20

3-0004

2-KA20

-1-IE0
y 2015
w
o
m
u
er

Num

www.languages4work.eu
/ languages4work

Projekt finansowany
w ramach programu
Unii Europejskiej Erasmus+

AHECS Employability module:
https://goo.gl/mjyEvb

