Korta vägen

för arbetslösa akademiker
Utbildningen Korta vägen är en förberedande utbildning för dig med
examen eller minst två års akademiska studier från Sverige eller ett
annat land. Folkuniversitetet samarbetar med Mittuniversitetet i
genomförandet av Korta vägen som ges på uppdrag av
Arbetsförmedlingen.

Syfte och målsättning
Utbildningen ska underlätta för
dig att få ett arbete som stämmer
överens med din utbildning och
yrkeserfarenhet. Korta Vägen kan
förbereda dig inför att söka jobb
eller inför vidare studier.

Hur söker du?
Du behöver kontakta
Arbetsförmedlingen
för att söka till Korta Vägen.
Utbildningen inleds med att vi
kartlägger dina formella och
informella kompetenser. Vid behov
får du göra ett test i svenska. Under
kartläggningen gör vi också en
individuell planering för
utbildningens fortsatta innehåll.

Exempel ur utbildningens
innehåll:
• Akademisk svenska
• Akademisk vägledning
• Arbetslivsorientering
• Yrkescoachning inklusive
studie- och yrkesvägledning
• Metodik inom högre utbildning
• Studiebesök
• Praktik inom ditt yrkesområde
• Vid behov, kortare utbildningsinsats inom ditt yrkesområde.

Omfattning
Utbildningen är på heltid i fyra-sex
månader. Närvaro är obligatorisk.

Plats
I normala fall:
Akademigatan 1,
hus Q, Östersund

Det är Arbetsförmedlingen som
bedömer och beslutar om du kan gå Just nu via distans
Korta Vägen.
på grund av
Coronaviruset.
För mer information, kontakta gärna:
Utbildningsledare Linnéa Pettersson
Telefon: 0611-365 120
E-post: linnea.pettersson@folkuniversitetet.se
Läs mer på folkuniversitetet.se/for-arbetssokande/kortavagen/korta-vagen-ostersund/

Vem kan gå
Korta vägen?
Du som har studerat
minst två år på akademisk
nivå och är inskriven på
arbetsförmedlingen.

Exempel på utbildningens innehåll
(exakt innehåll bestäms individuellt)

Kartläggning
Kartläggning av både formell och icke-formell
kompetens som identifierar vad du behöver
komplettera och som definierar ditt yrkesmål. Vi
gör språktest och skapar en plan för din
karriärväg.
Akademisk vägledning
Vi identifierar din väg till ett yrke som motsvarar
det du är utbildad för eller också ett närliggande
yrke. Du får information om det svenska
universitetets- och högskolesystemet,
ansökningsvägar, finansiering med mera.
Metodik inom högre utbildning, analysmetod,
källkritik
Förberedelser för dig som ska studera vidare
genom ökade kunskaper i den svenska
studietraditionen på den akademiska nivån. Teori
samt diskussioner kring källkritik, jämförande
inslag kring akademisk tradition i olika länder
samt konsekvenser av ett kritiskt
förhållningssätt.
Arbetslivsorientering, jämställdhet och svensk
arbetsmarknad
Arbetspass om arbetslivet, dess strukturer, krav
som ställs rent formellt samt förväntningar som
finns både uttalat och outtalat. Studiebesök
genomförs med syfte att öka ditt nätverk och ge
dig kännedom om arbetsmarknaden samt
potentiella arbetsgivare.

Yrkesspecifikt innehåll
En kortare insats för just ditt aktuella
yrkesområde.
Akademisk svenska
Målsättningen är att du ska förbättra dina
kunskaper i svenska vad gäller kommunikation,
uttal, skrivande, grammatik och ordkunskap på
akademisk nivå.
Arbetsplatsförlagt lärande
Praktik genomförs på en eller flera arbetsplatser
kopplade till din akademiska kompetens och ditt
yrkesmål. Praktik möjliggör en större förståelse
för hur din kompetens matchar arbetsgivares
behov på arbetsmarknaden, utvecklar språket
samt ger dig möjlighet att skapa kontakter inom
ditt yrke.

Yrkescoachning
Yrkeskunskap kopplat till din akademiska
bakgrund och ditt yrkesmål. Personlig
marknadsföring samt kunskap om hur du håller
igång ditt arbetssökande på det sätt som är mest
effektivt för yrkesområdet/branschen både
genom formella och informella sökvägar.
Utveckling av CV samt träning i personlig
marknadsföring. Studiebesök görs med syfte att
öka ditt nätverk och kunskap om potentiella
arbetsgivare samt öka förståelsen för hur det
fungerar på en arbetsplats inom just ditt
yrkesområde.

Under utbildningen får du låna en
laptop

