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A PTE karrier képzési program célja
Előzmény:
 DPR kutatás eredményei – hallgatói igények
 Karrier-coaching teszt (2012. október-2013. április)
 Szakmai tapasztalat

CÉL:






Hallgatók elégedettségének növelése
Hallgatók elhelyezkedésének segítése
Végzettek támogatása
Hallgatók és végzettek lojalitásának növelése
Hosszú távú fenntarthatóság biztosítása

KARRIERPIRAMIS
KARRIER-START
egy lépéssel a cél előtt…

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS
Erősítsd kompetenciáidat!
PÁLYAORIENTÁCIÓ
Tervezz!
MUNKAERŐPIAC
Ismerd meg a munkaerő-piaci környezetet!
ÖNISMERET
Nézz tükörbe!
PTE Karrierpiramis : Kuráth G. – Héráné Tóth A. (2013)

2013. őszi programjavaslat
Lépések

Részletesebben

Ajánlott program 2013. ősz

1.

Önismeret
Nézz tükörbe!

Ismerd meg önmagad, értékeidet, motivációidat, meglévő és
megszerzendő kompetenciáidat, erősségeidet, korlátaidat,
kommunikációs stílusodat, önérvényesítő képességeidet!

Pályaorientációs grafológiai tanácsadás
Pszichológiai tanácsadás
Találd meg magad - juss el másokhoz!
tréning

2.

Munkaerőpiac
Ismerd meg a
munkerő-piaci
környezetet!

vállalati formák, szakmai területek, kereseti lehetőségek,
munkaszerződések, stb.

Karriertervezés és munkaerő-piaci ismeretek
Campus kurzus
Privát pénzügyek Campus kurzus
Szakmai gyakorlati tanácsadás

3.

Pályaorientáció
Tervezz!

Célkitűzés, életpálya tervezés, karriertervezés. Mi a vágyad?
Milyen részcélok vezetnek a távoli célokhoz? Milyen az
ideális munkakör?

Életpálya tanácsadás
Karrier coaching kurzus és egyéni
tanácsadás
Karrier-teszt

4.

Kompetenciafejle
sztés
Erősítsd
kompetenciáidat!

Szükséges-e, és ha igen, milyen új ismeretek, kompetenciák
megszerzése szükséges a céljaid eléréséhez?

Álláskeresési tréning
Kompetencia- teszt (PTE Uniphone
mobilalkalmazás)
Szakmai kiadványok, olvasósarok a KÖSZIben

5.

Karrierkompetenc
iák
Karrier-start - egy
lépéssel a cél
előtt…

Már tudom mit akarok, miben vagyok jó, csak meg kell
találnom azt a munkahelyet, ami számomra megfelelő,
majd ott is elhitetni, hogy számukra én vagyok a legjobb.

Önéletrajz-írási tanácsadás
Álláskeresési tanácsadás
Alumni Karrier Nap
Állásközvetítés

Karrierprogram - minta hallgatóknak
Karrierpiramis
1. Önismeret

Osztatlan képzés
hallgatói
3. félév

BA/BSc képzés
hallgatói
1. félév

2. Munkaerőpiac

4. félév

2. félév

3. Pályaorientáció

5. félév

3. félév

4. Kompetenciafejlesztés

6. félév

4. félév

5. Karrierkompetenciák

7. félév

MA/MSc képzés
hallgatói

5. félév

1. félév
2. félév
3. félév

