LIU UPPDRAGSUTBILDNING

KORTA VÄGEN
En möjlighet för ditt företag eller
verksamhet att möta akademiker med
utländsk bakgrund som vill göra nytta.

Vad är Korta vägen?
Korta vägen är en utbildning som ges av Linköpings universitet på
uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Syftet med Korta vägen är att tillvarata deltagarnas kompetenser och
skapa en kortare väg till arbetsmarknaden. En del av programmet
består av arbetsplatsförlagd utbildning (APL) där deltagarna praktiserar
på svenska företag i en till tre månader. Därför erbjuder vi nu företag
och organisationer att medverka i integrationen, ta del av deltagarnas
kompetenser och ge dem erfarenheter av svensk arbetskultur genom att
erbjuda plats för APL.

Förväntan på det arbetsplatsförlagda lärandet
Det enda som krävs av er är att ni tillhandahåller lämpliga praktikuppgifter och en handledare som kan ge visst stöd, råd och vägledning
till praktikanten under APL-perioden. Om det är möjligt är det också bra
om deltagaren får variation under sin APL-period. Det kan till exempel
handla om att byta avdelning och/eller arbetsuppgifter någon eller några
gånger under perioden.

Den som har APL-period hos er är försäkrad för personskador. Försäkringen gäller även eventuella skador på
utrustning som kan ha orsakats av praktikanten.
APL-perioden är kostnadsfri.

Vilka är deltagarna och vilken slags utbildning får de?
Deltagarna i Korta vägen är i första hand akademiker som är utrikes
födda och har läst minst två år på en utländsk högskola eller universitet.
Yrkesgrupperna varierar men det har hittills varit många ingenjörer,
ekonomer, IT-tekniker och sjukvårdsutbildade. Det har även funnits
kemister, lärare och biomedicinska analytiker i deltagargrupperna.
En del är relativt nyutbildade medan andra har mångårig erfarenhet
inom sitt yrke. Även språkkunskaperna varierar, vilket innebär att vissa
har mer basala kunskaper i svenska än andra. Många har dock goda
eller mycket goda kunskaper i engelska.
En del av deltagarna går Korta vägen med inriktning mot fortsatta
studier, andra med inriktning mot att få ett arbete så fort som möjligt.
Beroende på inriktning varierar innehållet något. Exempel på innehåll
som ingår i utbildningen är arbetslivsorientering, jämställdhet och
svensk arbetsmarknad samt undervisning i svenska språket. Deltagarna
kan också få individuell jobbcoachning, studie- och yrkesvägledning
samt träning i att söka arbete.

Är ni intresserade av att vara en
del av Korta vägen? Kontakta oss!
uppdragsutbildning@liu.se

Varför just ni ska erbjuda praktikplats:
Ni som företag eller organisation får en kvalificerad praktikant med
akademisk bakgrund som utför arbetsuppgifter ni bedömer vara
relevanta, både för er och för deltagaren. APL-perioden är kostnadsfri
och kan pågå upp till tolv veckor beroende på era och deltagarens behov
och förutsättningar. Under perioden kommer Linköpings universitet
hålla kontakt med er och deltagaren som fullgör sin APL-period.
För deltagaren innebär APL-perioden ett tillfälle att skaffa sig
erfarenheter av en svensk arbetsplats. Det kan i sin tur ge en snabbare
väg ut i arbetslivet eller erfarenheter som är viktiga och motiverande
för fortsatta studier.

