GIỚI THIỆU VỀ VOYAGE
VOYAGE (http://voyage.hanu.vn) là Dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động
cho sinh viên Việt Nam” được quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ, dưới sự chủ trì
của tổ chức Almalaurea, thuộc Đại học Bologna, Italia. Đây là dự án hợp tác xuyên quốc gia
được xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ đối tác đa phương, giữa các tổ chức giáo dục phát
triển tại châu Âu và các trường đại học trên thế giới.
VOYAGE là cổng thông tin trực tuyến cho phép các tổ chức doanh nghiệp tìm kiếm sinh viên
tốt nghiệp đã được phân loại theo các tiêu chí và kĩ năng cụ thể. Đồng thời, sinh viên tốt
nghiệp có cơ hội khởi tạo hồ sơ chuyên nghiệp và tin cậy, ứng tuyển trực tuyến và nhanh
chóng cho vị trí mong muốn. Đây cũng là cầu nối giữa cơ sở giáo dục và các tổ chức doanh
nghiệp qua đó các trường có thể thiết kế chương trình học phù hợp với nhu cầu của thị trường
lao động.
Tại Italia, VOYAGE đã có 74 trường đại học thành viên tham gia, chiếm 91% lượng sinh
viên tốt nghiệp ở Italia.
Tại Việt Nam, dự án đang được triển khai giai đoạn đầu 2015-2018, với sự tham gia của cụm
03 trường đại học phía bắc gồm Đại học Hà Nội (đối tác đầu mối), Học viện bưu chính viễn
thông, Đại học sư phạm nhạc họa trung ương và hơn 60 tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn
thành phố Hà Nội.
VOYAGE hướng tới tạo dựng mô hình Cung – Cầu lao động cho sinh viên mới tốt nghiệp tại
Việt Nam, được xây dựng trên cơ sở dữ liệu đầy đủ và chính xác. Ba mục tiêu cơ bản của dự
án như sau:
(1) kết nối sinh viên với doanh nghiệp trong và ngoài nước trên nền tảng công nghệ
thông tin,
(2) tạo dựng mối liên kết giữa các trường đại học tham gia dự án và giữa các trường
đại học với doanh nghiệp,
(3) cung cấp các công cụ đánh giá trực tuyến nhằm thu thập, cập nhật và phân tích cơ
sở dữ liệu về hồ sơ năng lực của tất cả các sinh viên tốt nghiệp.
Khi tham gia vào dự án:
-

-

Sinh viên:
o Được miễn phí tất cả các dịch vụ
o Được hướng dẫn và hỗ trợ tạo dựng hồ sơ công việc và năng lực chuyên
nghiệp
o Được nhận các thông tin về cơ hội nghề nghiệp và thực tập
o Được hỗ trợ định hướng nghề nghiệp
o Được chứng nhận về bằng cấp
o Có được cơ hội tiếp cận thị trường lao động nhanh chóng, chính xác và đáng
tin cậy
Tổ chức doanh nghiệp:
o Có thể tiếp cận cơ sở dữ liệu cập nhật về hồ sơ (CVs) của sinh viên tốt nghiệp
o Có thể tìm kiếm theo yêu cầu vị trí đăng tuyển; nhận hồ sơ ứng viên trực tuyến
o Có thể kiểm tra, đối chiếu thông tin và so sánh hồ sơ của các ứng viên

-

o Có thể khai thác các thông tin dữ liệu khác
Các trường đại học đối tác:
o Có được dữ liệu thống kê đáng tin cậy, kịp thời và thường xuyên để nâng cao
chương trình dạy và học.
o Có cơ sở cho những chính sách và quyết định liên quan đến giáo dục và đào
tạo
o Có hệ thống thông tin toàn diện để đánh giá hiệu quả nội bộ, cũng như cho
mục đích công bố thông tin cần thiết cho bên ngoài.
o Có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận thị trường lao động

Để truy cập vào Hệ thống, vào trang: http://voyage.hanu.vn
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ số điện thoại 0974679977 (anh Dương) hoặc
email: ngodung@hanu.edu.vn (chị Dung)

