Создание ELM - офиса в ПГТУ и развитие связей с
заинтересованными предприятиями (обмен опытом)

Дмитриев В.Ю. - проректор по экономике и перспективному
развитию ПГТУ

ПГТУ и рынок труда в регионе

ПГТУ и рынок труда в регионе

ПГТУ и рынок труда в регионе

ПГТУ и рынок труда в регионе

ПГТУ и рынок труда в регионе

Создание в ПГТУ Центра управления трудовыми
ресурсами, Отдела маркетинга и рекламы
Додаток 2

Процесно-орієнтована модель СМ ПДТУ (мережа процесів)
Управління організаційнорозпорядчою
документацією
(РП 4.2.3-01)

Моніторинг
процесів
(РП 8.2-01)

Проведення
внутрішніх аудитів
(РП 8.2-03)

Процеси відповідальності керівництва

Довузівська підготовка
(РП 7.5-01)

Взаємодія із
зацікавленими
сторонами
(РП 7.2-01)

Ліцензування,
атестація та
акредитація
(РП 7.5-07)

Прийом студентів
(РП 7.4-01)

Проектування та
розроблення
навчальних
програм
(РП 7.3-01)

Реалізація програм підвищення
кваліфікації (РП 6.2-04)

Організація
навчального
процесу
(РП 7.5-02)

Методична
діяльність
(РП 7.3-02)

Реалізація основних навчальних
програм
(РП 7.5-03)
Реалізація програм додаткового
навчання
(РП 7.5-04)

Розподіл та
працевлаштування
випускників
(РП 7.5-06)

Виховна та позанавчальна
робота (РП 7.5-05)

Науково-дослідницькі розробки
(РП 7.5-09 )

Процеси життєвого циклу надання навчальних послуг

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Управління
закупівлями
(РП 6.5-01)

Управління
персоналом
(РП 6.2-01)

Управління
інфраструктурою
(РП 6.3-01)

Процеси управління ресурсами

Управління
охороною праці
(РП 6.4-01)

Управління
інформаційним та
бібліотечним
обслуговуванням
(РП 6.6-01, РП 6.7-01)

Споживачі та інші зацікавлені сторони

Ринок / очікування

Процеси управління діяльністю

Розподіл
відповідальності
(РП 5.5-01)

Задоволеність

Перспективне
планування діяльності
(РП 5.4-01)

Аналіз СМ з боку
керівництва
(РП 5.6-01)

Управління записами
(РП 4.2.4-01)

Вимоги / замовлення

Аналіз даних для
вдосконалень
(РП 8.5-01)

Процеси вимірювання, аналізування та вдосконалення

Управління документацією
СМ (РП 4.2.3-02)

Споживачі та інші зацікавлені сторони

Моніторинг
випускників
(РП 8.2-05)

Самооцінка
діяльності
(РП 8.2-04)

Создание в ПГТУ УНПК «Мариупольская бизнесшкола»

Мягкие навыки, софт скилз (англ. - soft skills)

Soft skills - навыки, проявление
которых сложно отследить, проверить
и наглядно продемонстрировать. К
обучению софт скиллз относятся
тренинги по мотивации, лидерству,
менеджменту, работе в команде,
управлению временем, проведению
презентаций, продажам, личному
развитию и т. д.

Мягкие навыки, софт скилз (англ. - soft skills)
Soft Skills for Engineers (48 h /1, 5 ECTS)
1. Коммуникабельность и лидерские качества
1.1 Лидерские качества
- Наработка лидерских навыков.
- Формальное и неформальное руководство
- Ситуативное управление
1.2 SoftSkills
- Определение и отличие от ХардСкиллс
1.3 Основные аспекты общения
- Коммуникативная отвественность
- Базовые навыки необходимые для хорошего общения
- Установление контакта с собеседником
- Правильное применение устойчивых выражений
- Умение держать дистанцию
- Управление процессом общения
1.4 Проведение деловых бесед
1.5 Цели
- Правильная постановка целей и задач
- Подход к решению основной задачи.
2. Управление конфликтами и «PlatformSkills»
2.1 Motivation/ Мотивация
- Что означает мотивация? Как можно правильно
определить мотивацию?
- Этика, мораль, ценности, потребности

2.2 Возникновение конфликтов
- Позитивная сторона конфликтов
- Причины и способы устранения конфликтов
2.3 Виды и развитие конфликтов
- Почва возникновения конфликтов
- "Горячие" и "холодные" конфликты
- Ступени нарастания конфликтных ситуаций
- Решение конфликтов
- PlatformSkills
- Стрессоустойчивость
- Сила убеждения
3. Планирование
- Бизнес - планирование
- Индивидуальное планирование
- Планирование личного времени
- Планирование личного развития
4. Выживаемость на рынке труда
- Маркетинг рынка труда
- Профессиональная и карьерная компетентность
- Повышение профессиональных компетенций и
освоение новых навыков.

Концепция/задачи ELM бюро:
ELM бюро создаются в каждом университете или в ТПП
(по согласованию между национальными партнерами) при
поддержке неакадемических организаций (базовых
предприятий, ТПП,....) в удобной университету
организационной форме исходя из местных
условий.
Задачи ELM бюро: маркетинг рынка образовательных
услуг, изучение требований работодателей, изучение
соответствия знаний выпускников ВУЗа требованиям
работодателей, организация периодического проведения в
ВУЗе ревизии действующих учебных курсов с целью
замены/ модернизации устаревших учебных планов и
разработки новых, изучение потребности индустриальных
предприятий в инженерных услугах и услугах по
повышению квалификации профессиональных кадров,
поиск заинтересованных организаций и спонсоров.

Положение о подразделении по трудоустройству
выпускников
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
27.04. 2011
№_404__
Про затвердження Типового положення
про підрозділ вищого навчального закладу
щодо сприяння працевлаштуванню
студентів і випускників
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та з метою
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.08.2010 № 1726 – р. «Про підвищення рівня
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типове положення про підрозділ вищого
навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню
студентів і випускників, що додається.
2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):
координувати роботу щодо створення у вищих навчальних
закладах відповідних підрозділів;
розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства;
забезпечити державну реєстрацію наказу в установленому
законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Є. М. Суліму.
Міністр

Д. В. Табачник

Типове положення
про підрозділ вищого навчального закладу
щодо сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників
1. Це Положення регламентує діяльність підрозділу вищого
навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню
студентів і випускників (далі - Підрозділ) з метою сприяння
реалізації права студентів і випускників на працю та
забезпеченню випускників першим робочим місцем.
2. Участь та взаємовідносини вищого навчального закладу з
іншими зацікавленими організаціями у створенні та сприянні
діяльності Підрозділу регламентуються відповідними
угодами.
3. На підставі цього Положення вищий навчальний заклад
розробляє власне положення, що затверджується його
керівником.
4. Порядок створення Підрозділу:
4.1 Підрозділ створюється у структурі вищого навчального
закладу в межах встановленої чисельності працівників
вищого навчального закладу;
4.2 штат Підрозділу складають працівники, які працюють за
угодою або контрактом, до складу якого можуть входити,
зокрема начальник Підрозділу, керівник практикою і провідні
спеціалісти (інженери), кількість яких визначається залежно
від чисельності студентів вищого навчального закладу;
4.3 керівництво Підрозділом здійснює начальник, який
призначається на посаду та звільняється з посади наказом
керівника вищого навчального закладу і організовує свою
діяльність відповідно до чинного законодавства України.
До діяльності Підрозділу залучаються представники органів
студентського самоврядування.

Спасибо за внимание !

