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Adresa: ul. Nowowiejska 3
58-500 Jelenia Góra, PL
Web:
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Telefon: 0048-757538228
E-mail: Martyna.Smogorzewska@ue.wroc.pl
Kde nás najdete:
Akademické koordinační středisko v ERN (ACC)
sídlí v budově „S“ Technické univerzity v Liberci,
Sokolská 8, 461 17 Liberec 1.
Budova se nachází přímo naproti budově hlavní
pošty, od radnice je vzdálena cca 100 m.
Místní doprava - tramvají č. 2, 3 - směr Lidové
sady, zastávka „5. května“. Ve směru jízdy
tramvaje, první ulička doleva, po cca 100 m vpravo
je budova „S“ Technické univerzity v Liberci.

Projekt
Akademického koordinačního střediska v ERN
(ACC)

„Absolventi doktorského studia
a jejich šance na pracovním trhu
v ERN”
„Absolwenci studiów doktoranckich
i ich szanse na rynku pracy ERN”

Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013
Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa
č. CZ.3.22/3.3.01/08.00715

Cíle projektu:

Fáze projektu:

Cílem je zjistit, jaké podmínky mají absolventi
doktorských studijních programů při vstupu na
pracovní
trh
Euroregionu
Nisa.

•

•
V rámci dotazníkové akce se projekt pokusí najít
odpovědi i na otázky, proč se studenti rozhodli
ve studiu na vysoké škole v rámci doktorského
studia pokračovat a s jakými představami pak
chtějí uplatnit své vzdělání v praxi.
Mimo jiné projekt poskytne informaci i o tom, jak
jsou zaměstnavatelé schopni motivovat absolventy
doktorského studia pro práci ve své firmě a
v neposlední řadě také, zda a za jakých podmínek
umožňují svým zaměstnancům další vzdělávání.

Projekt usiluje o získání co největšího množství
potřebných dat, aby jejich následné vyhodnocení
umožnilo charakterizovat specifika trhu pracovních
příležitostí v Euroregionu Nisa.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou studenti doktorského studia
technických, přírodovědných, ekonomických a
sociálních oborů vysokých škol v euroregionu Nisa.

Projekt pomůže

Zahájení projektu (leden 2009)
- publicita
- navázání kontaktu s cílovou skupinou
Kontaktní setkání s participujícími
institucemi (únor 2009)
- oslovení zprostředkovatelské agentury
- navázání kontaktů se zaměstnavateli
- navázání kontaktů s cílovou skupinou

•

Vytvoření dotazníků (únor - březen 2009)
- dotazník pro studenty doktorského studia
- dotazník pro zaměstnavatele (firmy, státní a
neziskové organizace, bankovní sektor)

•

Distribuce dotazníků
(březen 2009)

•

Elektronické zpracování dat z dotazníků
(duben 2009)

•

Evaluace získaných dat
(květen - červenec 2009)

•

Mezinárodní konference (listopad 2009)
- vyhodnocení závěrů projektu a jeho ukončení

•

Vydání sborníku (prosinec 2009)
- zpracování výsledků šetření v polské i
německé verzi

mezi

respondenty

 definovat specifika trhu pracovních
příležitostí v ERN

 zprostředkovat informace o

euroregionálním pracovním trhu

 charakterizovat podmínky

uplatnitelnosti absolventů
doktorského studia v praxi

 reflektovat očekávání absolventů VŠ
a očekávání zaměstnavatelů

z

dotazníků

 posílit odpovědnost studentů
doktorského studia za své
vzdělávání

Další informace o projektu a průběhu jeho
realizace: http://acc-ern.tul.cz/

