
• Osallistu “Pre-departure” koulukseemme. Näin 
varmistat kehittäväsi kulttuurien välisiä 
kompetenssejasi. 

• Ota selvää mikä on tämänhetkinen 
kulttuurienvälinen kompetenssitasosi ja miten voit 
sitä kehittää edelleen. 

• Ota vastaan tukemme vaikeissa tilanteissa joita 
saatat kohdata kansainvälisen harjoittelusi aikana. 

• Ota vastaan kyky kertoa tulevaisuuden työnantajille 
miten voit tehdä asiat paremmin jo nyt. 

• Käytä hyväksesi aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistamista.  
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Auttaa yhdistämään kulttuurienvälistä kom-
petenssia opiskelijoiden, yliopistojen ja yri-
tysten välillä. 

Miten korkeakoulutus voi paremmin 
valmistaa opiskelijoitaan onnistumaan 
monikulttuurisissa ja monialaisissa 
työpaikoissa?  
 
Kuinka yliopistot ja yritykset voivat 
hyödyntää vuoropuhelua ja keskinäisen 
tietämyksen levittämistä  vastatakseen 
yhteiskunnan monimuotoisuutta, ja 
väestörakenteen muutoksiin liittyviin 
haasteisiin? 
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Tule mukaan viettämään SKILL2E päivää 
kanssamme Huhtikuun 26 & 27 Fachhochschule 
Salzburgiin. Tilasisuudessa kohtaavat, opiskelijat, 
mentorit, tutkijat ja yritysten sekä muiden 
organisaatioiden edustajat jakaen tietotaitoa ja 
SKILL2E innovatiivisen konseptin kokemuksia 
elävästä elämästä. Lisätietoa tapahtumasta löydät 
linkistä: www.skill2e.net.ms 
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Tarjoamme Erasmus harjoittelupaikkoja 
niille jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan 
projektiin. 
Tarjoamme myös tukea ja aiheita 
opinnäytetöihin. 
 
Kontaktihenkilöt ovat: 
 
FH-Dr. Gabriele Abermann 
gabriele.abermann@fh-salzburg.ac.at 
+43 (0) 502211 1304 
 
Rosalyn Eder, MA 
rosalyn.eder@fh-salzburg.ac.at 
+43 (0) 502211 1032 

SKILL2E on palkittu konsepti! 
 
Onnittelut SKILL2E tiimille seuraavasta palkinnosta 
vuonna 2011: Award for Science and Research 
given by the Curatorium for Culture Fund of 
Salzburg 
 
Parhaiden käytäntöjen mallit! 
 
SKILL2E konsepti on valittu korkeakoulu – yritys 
yhteistyön parhaiden käytäntöjen mallina mm. 
seuraavissa organisaatioissa: The Austrian 
National Academy for Lifelong Learning 
Programme, The German Academic Exchange 
service, New Skills Network ja INENTER. 
 
Positiivista resonanssia! 
 
SKILL2E konseptia on esitetty parhaiden 
käytäntöjen mallina monissa kansainvälisissä 
konferensseissa ja workshopeissa kuten NAFSA, 
ESSIE,  EDEN,  EAIE,  j a  ISCAP . 
Konferenssijulkaisut ja esitykset löydät 
www.skill2e.net.ms  
 

• Arviointi välineenä raportti, jossa 
arvioidaan  IDI testin merkitystä 
asianmukaisena  työkaluna SKILL2Essä. 
”Pre – placement” käsite, jonka 
tarkoituksena on valmistaa opiskelijat 
työharjoitteluun oikean pedagogisen 
menetelmän ja teoriapohjan avulla. 

 

• ”Cultural mentor” käsite, joka auttaa 

laatimaan teoreettisen perustan tarpeesta 
kulttuurimentorointi prosessiin. 
Konseptin avulla annetaan ehdotuksia ja 
mekanismeja sidosryhmille erityisesti 
päätöksenteko tasolla. 


