Mreža za razvoj sistemov visokošolskega
izobraževanja (DEHEMS)
Cilji
Cilj mreže DEHEMS je preučevanje determinant zgodnega kariernega uspeha
diplomantov v izbranih profesionalnih domenah in področjih študija. V tem kontekstu
DEHEMS odpira naslednja vprašanja:










Kako visokošolske institucije v svojih programih upoštevajo prihodnje
profesionalne aktivnosti svojih diplomantov?
Kaj počnejo visokošolske institucije, da bi svojim diplomantom pomagale pri
prehodu v svet dela (kratkoročno) in profesionalni karieri (dolgoročno)?
Kje visokošolske institucije vidijo glavne razvojne potrebe?
Ali načini poučevanja vplivajo na uspešnost zaposlovanja in dela
diplomantov?
Kakšno vlogo igrajo v zaposljivosti diplomantov njihove praktične in
mednarodne izkušnje?
Kakšna je vloga z zaposlovanjem povezanih servisov (npr. kariernih centrov)
pri uspešnem prehodu diplomantov na trg dela?
Ali študijski programi, ki so usmerjeni praktično, diplomante bolje pripravijo na
delo, kot programi, ki so usmerjeni znanstveno?
Ali je zadovoljstvo študentov povezano z nadpovprečnim zaposlovanjem in
delom diplomantov?
Katere so razlike in podobnosti med različnimi državami in profesionalnimi
domenami?

Metodološki koraki v iskanju odgovorov na ta vprašanja so naslednji: a)
konceptualizacija teoretskega okvira in profesionalne domene; b) analiza podatkov;
c) 360-stopinjski intervjuji; d) oblikovanje končnih poročil in e) aktivnosti mreženja…
…aktivnosti mreženja
DEHEMS bo oblikoval dialog med izbranimi iniciativami in projekti, ki so usmerjeni k
različnim deležnikom v sistemih visokošolskega izobraževanja. V času trajanja
projekta bo DEHEMS za Evropsko visokošolsko skupnost izdajal elektronski časopis
in pripravil dve mednarodni konferenci.
Poseben poudarek je na naslednjih domenah: a) poslovne vede in ekonomija; b)
izobraževanje in poučevanje; c) sociologija in politologija; d) inženirstvo; e) medicina
in farmacevtika in f) naravoslovne vede.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Cooperation with domain experts, projects
Sodelovanje s strokovnjaki in projekti
V ta namen projekt zagotavlja mreženje na več nivojih:





raziskovalne mreže
z domenami povezane strokovne skupine
menedžerji visokošolskega izobraževanja in podporne enote (enote VI)
oblikovalci politik, vključno z agencijami za zagotavljanje kakovosti

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

