LIU UPPDRAGSUTBILDNING

KORTA VÄGEN
En utbildning som kan ge dig en snabbare
väg till arbete eller fortsatta studier.

Vad är Korta vägen?
Korta vägen är en utbildning som ges av Linköpings universitet på
uppdrag av Arbetsförmedlingen. Utbildningen går på heltid och pågår
under 5-6 månader och syftar till att hjälpa dig komma närmare arbetsmarknaden.
Innan du börjar Korta vägen kommer du gå en kartläggningsvecka, där
vi tillsammans går igenom din bakgrund och dina kompetenser för att
se vad du vill arbeta med i framtiden och om Korta vägen är rätt
utbildning för dig. Vi gör då också en individuell plan för dina studier
på Korta vägen.
Du kan gå Korta vägen med inriktning mot fortsatta studier eller med
inriktning mot att få ett arbete så fort som möjligt. Innehållet i
utbildningen kan därför variera, beroende på vilken inriktning du läser.
Exempel på innehåll som ingår är arbetslivsorientering, jämställdhet
och svensk arbetsmarknad samt undervisning i svenska språket. Du
kan också få individuell jobbcoachning, studie- och yrkesvägledning
samt träning i att söka arbete. Du kommer även att få träna på att
skriva CV och personligt brev samt hur du förbereder dig för en
anställningsintervju. Du får också göra praktik på ett svenskt företag
under utbildningen.

En del av Korta vägen består av arbetsplatsförlagd
utbildning. Beroende på din inriktning kommer du ha
praktik under 1-3 månader på en arbetsplats.

Vem kan vara med i Korta vägen?
Du som har studerat minst 2 år på högskola eller universitet i hemlandet och är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan
söka till Korta vägen.
Ett annat krav för att kunna gå utbildningen är att du kan tillräckligt
mycket svenska för att klara utbildningen och få ut så mycket som
möjligt av din arbetsplatspraktik. Du bör åtminstone ha avslutat SFI
eller ha motsvarande kunskaper.

Hur ansöker jag till Korta vägen?
Du ansöker till Korta vägen genom att anmäla intresse hos Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som väljer ut vilka som får
delta i Korta vägen.
Det är bra att ta kontakt med Arbetsförmedlingen så tidigt som
möjligt om du är intresserad av att gå Korta vägen. Du får aktivitetsstöd
under utbildningen.

Är du intresserad av att gå Korta vägen?
Kontakta Arbetsförmedlingen!
Telefon: 0771 - 60 00 00

Har du några frågor om Korta vägen?
För frågor om utbildningen och dess innehåll, kontakta Per Simfors på
Linköpings universitet. Han är kursansvarig för Korta vägen.
Per Simfors
per.simfors@liu.se
Telefon: 013-28 57 62
För frågor om antagning och om du är behörig att söka till Korta vägen,
kontakta Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen
Telefon: 0771-60 00 00

