From
m School to Workk. Badaniie ścieżekk edukaccyjnych i zawodowych
Jabłonnna, 11-12 maaja 2017
wym celem konferencjii jest przedsstawienie baadania paneelowego Froom School to
t Work,
Podstawow
którego zam
mierzeniem
m jest rozpozznanie mechhanizmów kształtowan
k
nia się ścieżżek edukacy
yjnych i
zawodowyych młodychh ludzi, wzo
orów obsadzzania pozyccji na rynku pracy i lokkowania się w
strukturze społecznej.
Organizatoorzy konfereencji przedsstawią strukkturę tego baadania i wy
ygenerowanee w nim bazzy danych
w stopniu uumożliwiająącym innym
m badaczom
m ich wykorrzystanie.
Konferencjja umożliwi wymianę doświadcze
d
eń między kilkoma
k
zesp
połami badaawczymi, które
k
pod
różnymi kąątami analizzują sytuację młodych ludzi na ryn
nku pracy, m.in.
m w pow
wiązaniu z ich
kompetenccjami, ścieżkkami edukaacyjnymi, poochodzeniem społecznym oraz różżnymi aspek
ktami ich
sytuacji żyyciowej i moożliwościam
mi rozwoju. Obok prezeentacji wyn
ników analizz, celem teg
go
spotkania jjest wymianna doświadcczeń metodoologicznych
h, zwłaszczaa w zakresiee analizy złłożonych
baz danychh i wykorzyystania dany
ych jakościoowych.
Projekt Frrom school to work: in
ndywidualnee i instytucjonalne wyznaczniki kszztałtowania
a się ścieżekk
karier edukkacyjno-zaw
wodowych młodych
m
Po laków jest finansowany
f
y przez Narrodowe Cen
ntrum
Nauki w raamach konkkursu granto
owego Maesstro 3, umow
wa nr UMO
O-2012/06/A
A/HS6/0032
23.

Program
m konfere
encji
Sesja 1: Czwarte
ek, 11. maja,
m
15:000 – 16:3
30
Prowadząący: Piotr Jaabkowski (UAM)


Hennryk Domańński (IFIS PAN),
P
Michhał Federow
wicz (IFIS PAN),
P
Zbignniew Karpiń
ński (IFIS
PA
AN), Dariuszz Przybysz (IFIS
(
PAN)), Michał Siitek (IFIS PA
AN, IBE) i Tomasz Żó
ółtak (IBE).
Froom School to
t Work: Ko
oncepcja proojektu, hipo
otezy, metod
dologia i naj
ajważniejszee ustalenia

Sesja 2: Czwarte
ek, 11. maja,
m
17:000 – 19:0
00
Prowadząący: Zbignieew Sawińskki (IFiS PAN
N, IBE)





Hennryk Domańński (IFIS PAN),
P
Michhał Federow
wicz (IFIS PAN),
P
Dariuusz Przybysz (IFIS
PA
AN), Michał Sitek (IFIS
S PAN, IBE
E), Marek Sm
mulczyk (Ev
vidence Insstitute, WP UW)
U
i Toomasz Żółtaak (IBE). Śccieżki edukaacyjne, umiejętności po
oznawcze a ppozycja spo
ołeczna
Zbiigniew Karppiński i Darriusz Przybyysz (IFIS PA
AN). Łączen
nie pracy zaawodowej ze
z studiami
Micchał Sitek (IFIS PAN, IBE). Efekty
ty kształcenia zawodow
wego w pierw
rwszych lata
ach kariery
zaw
wodowej
Arttur Pokropeek (EC JRC)). Plany nauukowo zorieentowanej kariery
k
zawoodowej wśród
nasstolatków: wzorce
w
i tren
ndy

Sesja 3: Piątek, 12. maja, 9:00 – 11:00
Prowadzący: Jarosław Górniak (UJ)





Zbigniew Sawiński (IFIS PAN, IBE). Zmiana systemowa a merytokracja: Zależność
zarobków od wykształcenia wśród mężczyzn i kobiet w 1987 i 2013 roku
Magdalena Rokicka (IBE), Małgorzata Kłobuszewska (IBE) i Jędrzej Stasiowski (IBE).
Wykluczenie i niepewność młodych ludzi na rynku pracy: determinant, skutki i postrzeganie
Jędrzej Stasiowski (IBE) i Małgorzata Kłobuszewska (IBE). Zadowoleni z pracy na czas
określony? Satysfakcja z pracy młodych Europejczyków pracujących na umowach na czas
określony
Marek Bożykowski, Albert Izdebski, Mikołaj Jasiński i Tomasz Zając (PEJK UW). Rynek
pracy absolwentów szkół wyższych — wygrani i przegrani

Sesja 4: Piątek, 12. maja, 11:30 – 13:30
Prowadzący: Marek Smulczyk (Evidence Institute, WP UW)





Patrycja Antosz (IS UJ). Założenia metodologiczne II edycji badań BKL
Magdalena Jelonek (IS UJ). Jakość pracy po studiach w świetle danych BKL 2010-2014
Marcin Kocór (IS UJ) i Barbara Worek (IS UJ). Podejście badawcze w „Sektorowym
bilansie kapitału ludzkiego”. Pomiar potrzeb i dostępności kompetencji zawodowych
Anna Strzebońska (IS UJ). Bilans potrzeb w zakresie organizacji praktycznych elementów
kształcenia (staży i praktyk) uwzględniający trzy strony procesu: studentów, uczelnie wyższe
oraz pracodawców z sektora MŚP.

