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Sledovanie uplatniteľnosti absolventov

Aké sú ciele projektu?
Hĺbkovo analyzovať obsah a potreby každej zúčastnenej krajiny.
Vypracovať systém sledovania absolventov OVP na inštitucionálnej úrovni, ktorý
povedie k vytvoreniu systému zabezpečenia kvality poskytovateľa tohto odborného
vzdelávania.
Predbežne otestovať a zaviesť systém na sledovanie absolventov, zaviesť
mechanizmus tohto sledovania a integrovať ho do monitorovacích procesov OVP.
Podporiť poskytovateľov OVP, aby zaviedli mechanizmus sledovania svojich
absolventov a integrovali ho do svojho systému zabezpečenia kvality.

Projekt „On Track“ sa zameriava na európske politiky a priority a reaguje na
spoločné potreby európskych poskytovateľov vzdelávania. Nadnárodné
partnerstvo zaručuje prípravu systému sledovania a nástrojov, ktoré
zodpovedajú potrebám všetkých zúčastnených krajín a možno ich preniesť aj
do iných krajín.
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V čase do 15. do 17. januára 2020 sa uskutočnil tréning učiteľov, trénerov a
zamestnancov, ktorí sú zapojení do sledovania uplatniteľnosti sa absolventov v IEK
DELTA, Atény, Grécko.
Téma tréningu:
Zavádzanie systému sledovania uplatniteľnosti sa absolventov vo vzdelávacích
inštitúciách.

Pilotné testovanie
Sledovanie uplatnenia absolventov bude uskutočnené dvakrát a začne sa v
apríli 2020.
✔ čerství absolventi (do 6 mesiacov)
✔ starší absolventi (do 2 rokov))
V prípade, že má vaša škola/univerzita záujem zúčastniť sa pilotnej fázy
sledovania uplatnenia absolventov, prosím informujte kontaktnú osobu na
Slovensku (oto.hudec@tuke.sk).
Partneri
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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACHSLOVENSKO
Kontaktná osoba: Oto Hudec |oto.hudec@tuke.sk |
www.tuke.sk | +421915858923
IDEC - GRÉCKO
Kontaktná osoba: Natassa Kazantzidou
| natassa@idec.gr | www.idec.gr | +302104286227
3S RESEARCH LABORATORY - RAKÚSKO
Kontaktná osoba: Dr.

Stefan Humpl

| humpl@3s.co.at | www.3s.co.at | +431585091530
INTERCOLLEGE-CYPRUS
Kontaktná osoba:

Maria Theodorou

| theodorou.m@unic.ac.cy | www.intercollege.ac.cy |
+35796511100
IEK DELTA-GRÉCKO
Kontaktná osoba:

Dr. Konstantinos N. Kiousis

| kiousis@iekdelta.gr | www.iekdelta.gr |
+306946718032
POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRIŠPANIELSKO
Kontaktná osoba:

Kepa Larrondo

| klarrondo@txorierri.net | www.txorierri.net +34687149
983
ASTRA-SLOVENSKO
Kontaktná osoba: Kristina Zgodavova | astra@astrango.sk | +421903750590
EUROFORTIS - LOTYŠSKO
Contact person: Adela Vitkovska
| adela.vitkovska@eurofortis.lv | www.eurofortis.lv
NAVET - BULHARSKO
Kontaktná osoba: Irina Dimitrova
| i.dimitrova@navet.government.bg | www.navet.govern
ment.bg

Kliknite pre viac informácií
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Táto publikácia odráža iba názory autorov a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej
obsiahnutých.
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA202-046331
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