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EMPLOYABILITY:
MYSLET NA UPLATNĚNÍ
ÚVODNÍ SLOVO
Pro absolventky a absolventy humanitních a kulturněvědných
oborů je přechod do profesního světa velmi obtížný, a to v celé
Evropě. Jsou to polyhistoři, zpravidla nejsou nijak specificky vyprofilovaní se zřetelem na trh práce. Jejich předností jsou kompetence, které si osvojili v průběhu studia svých oborů: jazykové
schopnosti, analytické myšlení, zvědavost a organizace své práce
(self-management). To z nich dělá silné spoluúčastníky života
tržní společnosti, ať už se na něm podílejí jako osoby samostatně
výdělečně činné či jako zaměstnankyně a zaměstnanci. Ve srovnání s absolventkami a absolventy jiných studijních programů
si v práci podstatně méně stěžují na nedostatek kompetencí.
Přesto: Humanitní vědkyně a vědci to mají při vstupu na trh práce
těžké. A vysoké školy si musejí klást otázku, jakým způsobem
by mohla být zvýšena jejich uplatnitelnost, „employability“.

Ale co to vlastně znamená, „employability“? Je její podpora něco, co
může a má být realizováno v rámci akademického vzdělání? A pokud
ano, jakými prostředky? Těmito otázkami se zabýval projekt TALC_
me, projekt strategického partnerství deseti evropských univerzit a
tří mimouniverzitních partnerů, podporovaný programem Erasmus+.
Na příkladu jednoho reprezentativního oboru, kulturně a literárněvědně orientované germanistické medievistiky, vytvořilo konsorcium
pokyny k „employability“, doporučení, která mají za úkol orientaci
při tvorbě humanitních studijních plánů. Pokyny jsou doplněny systémem návodů, s jejichž pomocí mohou být sestaveny přesné konkrétní moduly „employability“. Doufáme, že Vám naše úvahy budou
nápomocny při sestavování studijních plánů.

Vysoká škola a zaměstnání mají specifický nedefinovaný vzájemný
vztah. Univerzita sice v první řadě vzdělává nové vědkyně a vědce,
a nikoli vysloveně zaměstnankyně a zaměstnance, na studijní léta
však zpravidla přímo navazuje výdělečná činnost mimo universitas.
Univerzita má proto vždy vzdělávací funkci, a to i tam, kde tato
funkce není explicitně tematizována. Tato skutečnost je v poslední
době předmětem široké diskuze především v návaznosti na boloňskou reformu. V centru této diskuze stojí nový pojem zavedený do
debat o vysokoškolské politice: employability. Employability, původně koncipovaná v souvislosti s reintegrací dlouhodobě nezaměstnaných na pracovní trh, dnes zcela obecně označuje schopnost
jedince flexibilně reagovat na rozličné požadavky pracovního života.

Nejedná se už, jak tomu bylo v dřívějších diskuzích, jen o přizpůsobení absolventky či absolventa jednomu konkrétnímu profesnímu profilu, ale spíše o mnohem základnější schopnosti provázející a
vytvářející profesní život. Takové schopnosti mohou být v rozhodující
míře získány v rámci akademického vzdělání, a to také a obzvláště ve
spojení s konkrétními obsahy předmětů humanitních oborů.
Proto tento úkol připravit studentky a studenty na požadavky (pracovního) života v žádném případě nedegraduje univerzity na obyčejné
vzdělávací zařízení – pokud se tedy tohoto úkolu správně zhostíme.
Vždyť to je a zůstane právě zážitek volného akademického, experimentujícího myšlení, nepodléhajícího logice, při němž se osobnost
může zvláštním způsobem rozvinout, při němž se osobnost „vzdělává“ – a tím si také vytváří základ pro úspěšný profesní život.

„Žádné strachy z širokého záběru studia! Specializované kompetence
jsou sice vždy důležité, ale důležité je také osvojit si široké znalosti v
humanitní oblasti, aby nám byl profesní svět pokud možno co
nejotevřenější. Klidně studovat práva a cizí jazyky, práva a podnikové
hospodářství nebo filozofii, podnikové hospodářství a cizí jazyky…“
z ankety mezi zaměstnavateli
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BÁDÁNÍ NA ROZHRANÍ MEZI
UNIVERZITOU A ZAMĚSTNÁNÍM

Na workshopu „Medievistické kompetence a employability“ diskutují vyučující
germanistické medievistiky se zástupkyněmi a zástupci blízkých profesních oblastí
o otázce, jak podporovat rozvoj kompetencí relevantních pro budoucí povolání už
v rámci studia oboru. Této velmi živé diskuzi vděčíme za cenné impulzy
pro vznik těchto pokynů.

NAŠE ZKOUMÁNÍ MÍŘILO KE TŘEM CÍLŮM:
Zaprvé jsme se zabývali otázkou, které kompetence si naše absolventky a absolventi ve spojitosti s předměty svých oborů konkrétně
osvojují a jak jsou prospěšné jejich pozdějším životním a pracovním drahám. Kromě toho jsme chtěli vědět, jaké společné profily
požadavků mají ta povolání, která jsou převážně či částečně vykonávána našimi absolventkami a absolventy, a jestli tyto požadavky obsahují kompetence, které doposud nebyly v rámci studia oboru dostatečným způsobem podporovány. Nakonec nás zajímalo, jak by měl
být sestaven studijní plán, jaké prvky by měl obsahovat, aby naše i
jiné studentky a studenty humanitních věd dobře vybavil na cestu k
úspěšnému (pracovnímu) životu.

Abychom našli odpovědi na tyto otázky, podnikli jsme různé kroky:
Nejprve jsme v rámci workshopu zorganizovali setkání vyučujících
svého oboru se zástupkyněmi a zástupci z profesní praxe (žurnalistika, kulturní management, práce s veřejností). Na základě zde získaných výsledků jsme sestavili koncept interview, pomocí něhož jsme
se tázali zaměstnavatelek a zaměstnavatelů z různých profesních
oblastí z celé Evropy. Tato interview přispěla k tomu, že se podařilo
ze schopností a dovedností, které byly zpracovány při předchozím
workshopu, sestavit seznam kompetencí, které jsou centrální právě pro uplatnitelnost absolventek a absolventů humanitních oborů.
Devět z těchto kompetencí pak bylo základem druhé, elektronické
ankety, která byla zacílena na absolventky a absolventy humanitních
oborů. Zde jsme zkoumali, pokud, kdy a v jaké souvislosti jsou tyto
kompetence skutečně osvojovány, např. zda v rámci studia či mimo
něj, např. při brigádách nebo neplacených činnostech. Navíc jsme
požádali své absolventky a absolventy o nápady, jak by mohly být
příslušné kompetence v akademické výuce lépe podporovány. Následně jsme se tázali garantů oborů z 23 univerzit z 15 evropských
zemí na způsoby, jak na svých institucích podporují employability,
abychom při třídění různých přístupů zjistili, které modely se jeví jako
nejlepší.
Výsledky našich bádání jsme pečlivě prodiskutovali a dospěli ke skupině doporučení, jak by mohla být uplatnitelnost studentek a studentů
lépe podpořena vysokou školou. Tato doporučení najdete na následujících stranách.

ŽEBŘÍČEK KOMPETENCÍ SPOJENÝCH S PROFESÍ
výsledky ankety mezi zaměstnavatelkami a zaměstnavateli
1 Komunikativní kompetence: schopnost zajistit, že rozumíme a
je nám rozuměno

7 Chápání rolí: schopnost definovat vlastní pozici a
odpovídající jednání

2 Analytické schopnosti: schopnosti chápat komplexnější obsahy,
třídit je a vytvářet vztahy mezi jejich jednotlivými aspekty

8 Organizační dovednosti: schopnosti strukturovat
procesy, sledovat a eventuálně korigovat jejich průběh

3 Self-management: schopnost sledovat důsledně své cíle a
nenechat se rozptylovat jinými věcmi

9 Dovednost psaní: schopnost vyjádřit se písemně
vhodným způsobem v rámci různých žánrů textu

4 Koncepční a taktické myšlení: schopnost vytvářet, promýšlet
plány a posuzovat je s ohledem na jejich důsledky

10 Speciﬁcké odborné znalosti: znalosti, které jsou nutné
pro konkrétní odbornou pozici

5 Schopnost kritiky: schopnost dávat a přijímat konstruktivní
zpětnou vazbu

11 Interkulturní kompetence: schopnost měnit úhel
pohledu na vlastní a cizí kulturu

6 Schopnost týmové práce: schopnost produktivně a kooperativně spolupracovat s ostatními

KOMPETENCE A KOMPETENČNÍ POLE
Pojmem kompetence jsou označovány ty schopnosti a dovednosti jedince, které potřebuje ke zvládnutí úkolů vázaných na konkrétní
situace. Kompetencím se lze naučit, což odlišuje tento pojem od pojmu inteligence, a rostou při rostoucí životní zkušenosti.
Existují různé pokusy kartograficky popsat pole kompetencí; my jsme se rozhodli pro matrici čtyř kompetenčních polí: kompetence
oborové, sociální, metodické a individuální. Oborovou kompetencí rozumíme znalosti a metody nutné k řešení odborných problémů,
zatímco metodická kompetence označuje přenosné dovednosti jako techniky psaní nebo prezentace. Sociální kompetence zahrnuje
interpersonální záležitosti, jako jsou schopnosti komunikace nebo práce s konfliktními situacemi, a individuální kompetence zase
takové schopnosti, které souvisejí se sebereflexí a rozvojem osobnosti.
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KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ V HUMANITNÍCH
STUDIJNÍCH PROGRAMECH

„Při studiu jsem se ptala sama sebe:
K čemu to vlastně potřebuji?
Považovala bych za prospěšné, kdyby
byl aspekt employability blíže osvětlen
již při studiu.“

Jsme přesvědčeni, že může podpora employability v humanitních studijních programech uspět pouze tehdy, dojde-li k překonání představy
o čistě odborných vědeckých obsazích na jedné a čistou praxí na druhé
straně.
V humanitních vědách jsou ze všech kompetencí, které nyní chápeme
pod pojmem „employability“, podporovány: (inter)kulturní kompetence (synchronní i diachronní), techniky psaní a prezentace, analytické
myšlení – tedy vše, co je tradičně chápáno pod pojmem „vzdělanost“. Je
záhodno silněji zdůraznit tento aspekt studia jak sobě, tak studentkám a
studentům, a to jak v každodenním univerzitním životě, tak na speciálních
k tomu určených akcích.
V důsledku toho by se mělo pole mezi univerzitním vzděláním a vzdělaností na jedné a profesní praxí na druhé straně aktivně vytvářet. Mezi
odbornou přednáškou a pracovní stáží se nacházejí pole, na nichž lze
rozvíjet employability i odborné znalosti zároveň.

UNIVERZITA

TVORBA A PODPORA SÍTÍ

PODNĚTY K PRAXI A HODNOCENÍ

SOCIOEKONOMICKÉ ZNALOSTI

ZŘETEL NA JAZYK A KOMUNIKACI
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z ankety mezi absolventkami a absolventy
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„Vzdělanost, správně pochopená,
je pravá employability.“
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Když se zaměříme především na ty kompetence, které se týkají budoucí
profese, neznamená to v žádném případě, že bychom se chtěli přimlouvat za transformaci studia na úkor akademických znalostí a dovedností.
Záleží nám mnohem více na tom, abychom vybudovali most, most
mezi studiem a profesní praxí, most pro každou jednotlivou studentku,
každého jednotlivého studenta, začínající na univerzitě a obohacující jak
univerzitu, tak vlastní obsahy oborů.
Tento most se zakládá na šesti principech, jimiž by se měl řídit každý
studijní program, který bere vážně svou funkci vzdělávání budoucích
odborníků námi načrtnutým způsobem. Dva z principů leží na rozhraní
mezi univerzitou a pracovním světem, v obou oblastech jsou nanejvýš relevantní: je to tvorba sítí, tedy zapojení studentek a studentů do sociálních
vazeb jim prospěšných, a individuální poradenství a vedení. Zbylé čtyři
principy (a pokyny) se buď týkají spíše akademického života, nebo světa
praxe. Jsou to, budeme-li postupovat směrem od univerzity k budoucímu
zaměstnání: výuka zaměřená na rozvoj kompetencí, zdůraznění jazyka
a komunikace, zprostředkování socioekonomických znalostí a nakonec
jednotlivé fáze praxe a jejich reflexe.
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SVĚT
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1
VÝUKA ORIENTOVANÁ NA ROZVOJ KOMPETENCÍ
Pro uplatnitelnost studentek a studentů na poli práce je dobrá výuka
základem. Pedagogická praxe s velkým zaujetím podporuje kompetence i mimo rámec čistě odborných kompetencí, a přispívá tak
k jejich vzdělanosti a odpovídajícím způsobem k jejich employability. Nahlíží na studentky a studenty jako na individuální osobnosti,
a otevírá tak prostor k jejich osobnímu vývoji. Takovouto praxi nelze
předepsat v příručce k modulu. Rozhodující je, co se odehrává v interakčním prostoru přednášky, semináře, konzultační hodiny.
Především rozličnost sociálních forem (strukturované diskuze na
seminářích, volná interpretace jejich pravidel, samostatné učení,
bádání ve skupině i samostatně, rozhovory jeden na jednoho atd.)
zde přispívá k vytváření prostředí podporujícího rozvoj kompetencí.
K tomu také velkou měrou náleží chápání diverzity v rámci skupiny na
semináři (jazykové a kulturní předpoklady, různé předchozí vzdělání)
nikoli jako obtížného problému, je naopak třeba tyto rozdíly aktivně

vnímat a využít je jako motor a motivátor k přiblížení obsahů daného
předmětu.
Jak ale může být vyučující podpořen/a ve tvorbě své akademické
výuky orientované na rozvoj kompetencí? Didaktické programy
vysoké školy ve formě dalšího vzdělávání mohou poskytnout cenné
podněty, vinou nedostatečného ukotvení v profesní praxi však mají
jen velmi omezenou působnost. Efektivnější se nám jeví podpora
výměny zkušeností mezi kolegyněmi a kolegy. Vyučujícím každého
studijního oboru by měla být dána pravidelná, institucionálně ukotvená příležitost v interním rámci sdílet zkušenosti z akademické
výuky.

„Čím kreativněji a samostatněji mohou studenti
pracovat, tím lépe. I neúspěch je důležitý.“

2
ZŘETEL NA JAZYK A KOMUNIKACI
Komunikativní kompetence byla jak našimi absolventkami a absolventy, tak námi dotazovanými zaměstnavatelkami a zaměstnavateli
označena za klíčovou kompetenci v profesním životě. Zároveň jsou
jazyk a komunikace centrálními tématy humanitních oborů. Odjakživa zde tedy dochází k jejich odborně vědeckému popisu. Jak to ale
vypadá s komunikační praxí absolventek a absolventů? Definujeme-li komunikační kompetenci jako „schopnost zajistit, že rozumíme
a je nám rozuměno“, bereme ji opravdu jako aktivní kompetenci, u
níž nedochází pouze k teoretické reflexi, nýbrž jejíž použití v praxi
stojí v popředí (např. aktivní poslouchání, projev orientovaný na posluchače). Pak se i v této oblasti otevírají různá aktivní pole. To platí
pro jazyk a písmo, pro oblast mateřského a cizího jazyka.
Zdá se proto rozumné posílit povědomí o relevanci různých komunikačních stylů v rámci akademické výuky a klást obzvláštní důraz
na dobrou komunikační praxi. Měly by být navíc v rámci studijního

oboru zavedeny závazné standardy toho, jakým způsobem probíhají
procesy zpětné vazby na písemné a ústní studijní výkony. Workshopy
k vedení dialogů nebo k interkulturní reflexi mohou být v této oblasti
dobrým doplňkem. Cvičení na psaní, a to i žurnalistických a literárních
textových forem, by měly být integrovány do seminářů.

Studentky píší tiskovou
zprávu pro kulturní
projekt.

„Méně přednášek, více cvičení!“
z ankety mezi absolventkami a absolventy

„Podpořit komunikativní kompetenci lze při studiu jen částečně.
Musí být zprostředkováno a vyvinuto vědomí o tom, že je třeba,
aby se tato kompetence posilovala i mimo studium.“

Komunikativní kompetence: schopnost zajistit, že rozumíme a je nám rozuměno

Deficity v oblasti zprostředkování komunikativní kompetence (anketa mezi absolventkami a absolventy)

Komunikativní kompetence je v mé
současné práci podporována

vůbec ne

ve velmi vysoké míře

n=54 avg=6,52

Komunikativní kompetence byla získána
nebo prohloubena během mého studia

vůbec ne

ve velmi vysoké míře

n=82 avg=5,48
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3
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SOCIOEKONOMICKÝCH ZNALOSTÍ
Znalosti z oblasti podnikového příp. správního hospodářství jsou takřka v každém pracovním prostředí nezbytné. Považujeme za žádoucí
vybavit studenty humanitních oborů některými nástroji z této oblasti.
Tím jsou myšleny také „hrubé“ základy jako správa rozpočtu, nejen
pouze oblasti jako marketing a práce s veřejností, tradičně asociované v souvislosti s humanitními vědkyněmi a vědci.
Jak mohou být taková témata integrována do kurikula humanitního
oboru? Nabízela by se např. možnost vypsat přednášky k základům
podnikového hospodářství v rámci povinně volitelných předmětů nebo

Studentky jako projektové manažerky
kulturního projektu

workshopy k příslušným oblastem, jako je např. projektový management. Pokud bychom chtěli zvolit umírněnější přístup, vhodnou možností je seminář k fiktivnímu startu podnikání. Takový formát by studentkám a studentům neumožnil jen detailní vhled do ekonomických
procesů, ale i vnímání nové, často neuvažované profesní možnosti:
samostatnosti. Nejlépe lze ekonomické myšlení s vědeckými obsahy
spojit v oblasti projektové výuky. Společné detailní plánování a realizace projektu, např. konference, divadelní hry nebo výstavy, školí
oborovou kompetenci i ekonomické myšlení.

„Při nejrůznějších činnostech jsem vždy
profitoval z ‚hard facts‘, které jsem se naučil
při ekonomickém studiu: účetnictví, výpočet
nákladů, tvorba organizace.“

4
PODNĚT K PRAXI A JEJÍ REFLEXE
Důležité kompetence spojené s výkonem povolání jako koncepční
a taktické myšlení mohou být nejlépe získány v praxi; praktickým
zkušenostem by proto měl být dán prostor již během studia.
To se ve většině studijních oborů také děje pomocí pracovních stáží
v malých i velkých firmách. I když jsou takto získané zkušenosti velmi cenné, mají přesto velkou nevýhodu, že zpravidla stojí nezávisle
vedle studia. Proto považujeme za nezbytné propojit jednotlivé fáze
praxe s podrobnými a strukturovanými reflexemi. Zde se, vedle celosvětově etablované zprávy z pracovní stáže, nabízejí formáty, které
se více zaměřují na výměnu zkušeností, jako např. workshopy, individuální nebo skupinové konzultace. V ideálním případě jsou navázány
na systém poradenství, který probíhá celým studiem.

Jinou cestou, propojenější s obsahem studia, jsou formy projektové
výuky (srov. též pokyn č. 3). Spojují osvojování kompetencí a silnější identifikaci se studijním oborem, což je faktor, který prokazatelně
přispívá ke studijním úspěchům. Ideální je v tomto případě zapojení
neuniverzitních institucí (muzeum, noviny, knihovna atd.) a zkušených
poradkyň či poradců z profesní praxe, ideálně s humanitní akademickou minulostí.
Nakonec se nám zdá rozumné studenty povzbudit k vykonávání neplacených činností a také k tomu, aby si své brigády volili cíleně s
ohledem na svůj obor. Neboť právě zde často dochází k osvojování
kompetencí, které budou v budoucím profesním životě centrální – tak
to alespoň vyplývá z výsledků naší ankety mezi absolventkami a absolventy.

„Člověk by měl být otevřený mnoha profesním drahám, na
začátku toho hodně zkusit, aby zjistil, jak by bylo možné
uplatnit své zájmy a kompetence v praxi. Existuje mnohem
více pracovních možností než studijních oborů!“

z ankety mezi zaměstnavatelkami a zaměstnavateli

z ankety mezi zaměstnavatelkami a zaměstnavateli

Koncepční a taktické myšlení – schopnost vytvářet, promýšlet plány a posuzovat je s ohledem na jejich důsledky

Deficity v oblasti zprostředkování koncepčního a taktického myšlení (anketa mezi absolventkami a absolventy)

Koncepční a taktické myšlení je v mé
současné práci podporováno.

vůbec ne

ve velmi vysoké míře

n=54 avg=5,94

Koncepční a taktické myšlení bylo získáno
a prohloubeno během mého studia

vůbec ne

ve velmi vysoké míře

n=82 avg=4,41
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5
TVORBA A PODPORA SÍTÍ
První zaměstnání najdou absolventky a absolventi často prostřednictvím osobních kontaktů nebo kontaktů, které navázali v rámci
studentské praxe nebo brigády. To je dostatečný důvod k podpoře
těchto kontaktů a sítí, které sahají do pracovního světa, a to i aktivně v rámci studijních programů. Osobní kontakt se zástupkyněmi
a zástupci relevantních profesních oblastí navíc otevírá prostor k individualizovanému poradenství a umožňuje studentkám a studentům
realistický vhled do skutečných požadavků a rámcových podmínek
pracovního života. Cíleně lze toto podporovat např. prostřednictvím
programu mentoringu.
Při tvorbě sítí však nejsou relevantní pouze kontakty s etablovanými
zástupkyněmi a zástupci daných profesí, ale i vztahy se spolužačkami a spolužáky. Vždyť v ideálním případě vzniká v průběhu studia síť,

která každého jednotlivce doprovází i při výzvách pracovního života.
Proto doporučujeme poskytnout studentkám a studentům prostor k
setkávání, aby mohli vzájemně poznávat a hodnotit svůj potenciál, ať
už pomocí projektové činnosti, exkurzí nebo kolokvií (poslední výslovně bez hodnoticího aspektu). Kromě toho se zdá být v této souvislosti rozumné podporovat neplacené nebo případně placené činnosti
např. systémem odměn nebo uznávání předmětů.
Nakonec bychom rádi motivovali vyučující působící v daných
studijních oborech, aby pečovali o kontakty se zaměstnavatelkami a
zaměstnavateli – takovéto vztahy vyučujících přes hranice instituce
následně podporují vnímání budoucích šancí jejich absolventek a
absolventů. Podporovány mohou být např. společné workshopy.

6
INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ A VEDENÍ
Pro rozvoj individuálních kompetencí, jako je např. znalost svých
silných a slabých stránek, ale také vyjasnění svých kariérních cílů
a cesty, která k nim vede, je ideálním prostředkem individuální poradenství. Toho všeho lze totiž v rámci skupinových přednášek, seminářů a cvičení dosáhnout jen v omezené míře.
Z našeho pohledu by měl studijní plán proto vedle oborového kurikula obsahovat také závazný koncept vedení studentky či studenta
vyučující/m. V ideálním případě by se měl tento koncept skládat z
prvků oborových, prvků obecně se týkajících studia a prvků týkajících se povolání. Z hlediska oboru doporučujeme v této souvislosti
intenzifikaci osobního kontaktu s vyučující/m, např. pomocí zavedení
povinných semestrálních konzultací. Ty by měly být doplněny nabídkami z oblasti obecného studijního poradenství, které se zaměřuje
na orientaci na cíl studia, příp. předává znalosti obecných studijních

technik (časový management, odborné psaní), nechává prostor pro
řešení problémů s průběhem studia a v neposlední řadě stále opakuje otázku: Co umíš? Jaké jsou tvé zvláštní schopnosti? Takováto individuální analýza kompetencí vytváří pevný základ pro volbu kariéry.
Nakonec by ale vždy mělo být tematizováno i konkrétní kariérní přání
studentky či studenta. Nápomocná zde může být spolupráce s poradenskými zařízeními příslušné vysoké školy, a pokud existuje tato
možnost, program mentoringu se zástupkyněmi a zástupci z praxe
(srov. také pokyn č. 5).
Taková koncepce poradenství by měla také vyrovnávat silný tlak na
výkon studentek a studentů, kterému jsou stále vystavování. V rámci
nehodnoceného poradenství mohou být studentky a studenti vedeni
k tomu, určit si cíleněji své priority, a tak ekonomičtěji pracovat se
svými zdroji.

Co si myslíte: jaké aspekty vám pomohly najít zaměstnání? (lze označit více možností)
Studijní výkon (známka)

48,1 %

Kombinace oborů

33,3 %

Další studijní obor

18,5 %

Zahraniční zkušenosti

31,5 %

Stáže

27,8 %

Neplacené činnosti

3,5 %

Brigády

37,0 %

Další vzdělávání

16,7 %

Profesní vzdělání

14,8 %

Vztahy/sítě

40,7 %

Další
Routes to a Career: results of the alumni survey

„Jakou dát radu studentkám a studentům? Jde to
tak dlouho, dokud je chuť a nadšení.“
z ankety mezi zaměstnavatelkami a zaměstnavateli

9,3 %
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NÁVOD
K SESTAVENÍ PŘÍPRAVNÝCH MODULŮ HUMANITNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO
VÝKON BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

K našim pokynům k podpoře employability jsme připojili návod.
Skládá se z 24 karet, na nichž jsme načrtli jednotlivé předměty či
podpůrné prvky. Z těchto předmětů a prvků, které jsou samozřejmě
otevřeny všem možným úpravám a variacím, můžete sestavit svůj
modul employability podle vlastních potřeb a požadavků.
Karty kromě toho obsahují následující informace: počet udílených
ECTS-kreditů, výukové formy, rámcové časové náklady i krátký popis
příslušného předmětu. Kromě toho je znázorněno, které kompetence
a kompetenční pole jsou v konkrétním případě obzvláště podporová-

VYSVĚTLIVKY

Stupeň podporovaných kompetencí

PLNĚNÍ POKYNŮ:
výuka orientovaná na rozvoj kompetencí
zřetel na jazyk a komunikaci
zprostředkování socioekonomických znalostí
podněty k praxi a její reflexe
tvorba a podpora sítí
individuální poradenství a vedení

€€€
€€€
€€€

MALÉ NÁKLADY
STŘEDNÍ NÁKLADY
VELKÉ NÁKLADY

30 hod. = 1 ECTS-kredit

ny a na které z pokynů se předmět orientuje. Najdete zde také poznámky o zvláštních požadavcích – pro studující, vyučující nebo rozpočet. Doporučujeme sestavit modul z příslušných součástí takovým
způsobem, aby byly ve výsledném kurikulu pokud možno aktivovány
všechny kompetence a aby došlo k zohlednění všech pokynů.
Prosíme, abyste náš návod vnímali jako inspiraci. Mnohé lze
samozřejmě koncipovat jinak, rozšířit, doplnit kreditové ohodnocení.
Pokud vás experimentování s našimi vzory bude inspirovat k novým nápadům, dosáhli jsme svého cíle.
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Kultury a jazyky Evropy jsou kořeny, z nichž vyrůstá naše budoucnost. Nová generace medievistek a medievistů má společně a mezinárodně
studovat jejich vývoj, učit se zkoumat diskuze a konflikty, procesy učení a osvojování. Pro naši Evropu a její profesní budoucnost.
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