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 1.تعارف
ے
اس سیکشن می  ،ہم انئنشپ یک تعریف اور ان خصوصیات اور خصوصیات یک طرف پہال قدم بڑھائی ےک
جو کہ آج کل جاب مارکیٹ می خاص طور پر نوجوان نسلوں ےک لی اس یک اہمیت یک وضاحت ے
کرت ہی ۔ ویں
ےھ تعارف مندرجہ ذیل حصوں ،خطاب ی ن
عن ان لوگوں ےک رلی حوالہ ےک ایک اہم فریم ورک فراہم کرے گا
ن
یک ایک  SMARTEXایشی رائ یونیورسٹیوں می معیار انئنشپس یک ترسیل .ایسا کرت ےک لی  ،اس باب می
گن ہ تاکہ انئن شپ ےک لی ہدایات یک وضاحت می ایک مستحکم مقصد پر ن
مخترص بازیافت شامل یک ر
مبن
ے
.نقطہ نظر کو برقرار رکھا جا سک

 .1.1جدی یدیدوریےکینوجوانوںیےکیروزگاریمییی ر
انٹنشپیکایکرداری
یورپ ےک ساتھ ساتھ ے
ر
ابتدائ روزگار یک تاری خ می
باق دنیا می انئنشپس بہت س طلباء اور گریجویٹس یک
ےک طلباء کا جاب مارکیٹ ) (HEIسنگ بنیاد یک حیثیت ر ے
کھن ےہ۔ یہ عام طور پر ہائر ایجوکیشن انسن ٹیوٹ
ےک ساتھ پہال نقطہ نظر ےہ اور یہ گریجویٹس اور ان ےک پہےل روزگار ےک معاہدے ےک درمیان ایک ربط ےک طور پر
کام کرتا ہ۔ انئنشپ کیا ہ  ،اس ےک مقاصد وغئہ یک وضاحت ن
کرت وایل بہت یس خصوصیات ہی
ے
ر ے
ر
رسائ داخیل سطح ےک روزگار ےک 1990
دہائ ےک اوائل می نوجوانوں (گریجویٹس یا نہی) ےک لی قابل
یک
ے
ی
مواقع یک گمشدیک اور پچھےل  20سالوں می مستحکم معایس نقطہ نظر یک وجہ س انئنشپ یک مقبولیت می
ے
حقیق مواقع ےک مقابےل می مسابقت یک ڈگری می
اضافہ ہوا ےہ ۔ اس صورت حال می  ،مالزمت ےک چند
تئی س اضافہ ہوا ہ  ،اور نوجوانوں ن
ن
ن ن
اپن آپ کو مختلف قسم ےک روزگار ےک ذریےع ن
اپن صالحیتوں کو ثابت
ے
ے
کرت یک نضورت محسوس یک  ،جن می انئنشپس عام طور پر ایک اہم ترین قدم یک نمائندیک ے
ن
کرئ ےہ ۔
ن
ر
ن
ن
کی ر
می حکومت ےک رلی مرکز دکھان جان واےل تاثر مندرجہ 2014یک طرف س ر
میککئی
گی ایک مطالعہ
ر
یورئ
گریجویٹس ان ےک تعلییم پروگرام ےک اختتام س قبل :لی مطالعہ کا تجزیہ  countrذیل صورت حال ی
پہےل چھ ماہ ےک اندر اندر ایک کام یک پیشکش گریجویشن ےک ceivedایک انئنشپ کم از کم کی ہی جو دوبارہ
ایک کیس حد تک ایس طرح یک Eurobarometer۔ )(SPRINT 2015 ،بعد  ،کم از کم ایک خاص حد تک
 ،جب انئویو نوجوانوں لوگوں می س نصف ایک انئنشپ کیا جاتا تھا می اور یہ 2015صورت حال پیش کیا
ن ان ےک بعد ےک مہینوں می ایک کام تالش ن
یورئ (کہ  ٪71ان می س کہ اس ن
کرت می مدد مےل ےیک ن
یقی کیا
ی
) .کمیشن2018 ،
ر
ابتدائ طور پر اجاگر کرنا اہم ےہ انئن شپ  ،اپرنٹس شپ اور ٹرین شپ ےک درمیان فرق ۔ اگرچہ عام طور پر
ن
تی یشائط کام پر ن
پروگراموں می اہم )(WBLبہت زیادہ توجہ ےک بغئ استعمال کیا جاتا ہ  ،یہ ن
سیکھن
مبن
ے
کھن ہی جو وہ بیان ے
کرت ہی-اییس ن
فرق ر ے
چئ جو پہےل دو الفاظ ےک لی خاص طور پر درست ےہ۔ ٹرین شپ ،
یورئ کونسل انئن شپ یک وضاحت ےک لی
جیسا کہ بعد می بیھ بیان کیا گیا ےہ  ،وہ اصطالح ےہ جو ی
استعمال ے
کرئ ےہ۔ تاہم  ،یہ آخری اصطالح  ،اپرنٹس شپ ےک مقابےل می بہت مختلف پروگراموں کا احاطہ
ن
ے
یورئ کونسل ن اس یک وضاحت اس طرح یک ےہ
:کرئ ےہ۔ ی
ن
سیکھن اور ے
تربین جزو شامل ہو " [..] ،
ہ تنخواہ ہو یا نہ ہو  ،جس می ایک
کام یک ایک محدود مدت  ،چا ے

تاکہ عمیل اور پیشہ ورانہ تجربہ حاصل کیا جا سک تاکہ روزگار کو ے
بہئ بنایا جا سک اور باقاعدہ مالزمت می
ن
یونی یک کونسل " (2014 ،منتقیل کو آسان بنایا جا سک ۔
یورئ
) ی

ن
ن
سیکھن ےک اجزاء اور انئن یک
سمجھن ےک لی مطلوبہ الفاظ اس یک محدود مدت  ،تربیت اور
مذکورہ تعریف کو
ن
ن
فریم ورک ےک  HEIمالزمت کو بڑھان یک صالحیت ےک حواےل س ہی۔ یہ کہنا ضوری ےہ کہ انئن عام طور پر
ے
ہوت ہی (ممکنہ طور پر انئنشپ ن
لین ےک نصائ ذمہ داری ےک تحت) یا نوجوان گریجویٹ۔ مختلف
طلباء
ر
ے
ن
طریق س ،اپرنٹس شپس عام طور پر ہی سکیموں ےک کام یک بنیاد پر سیکھن ےک ابتدائ ووکیشنل ایجوکیشن
ے
ےک طور پر کرنا ہ کہ وہ باآلخر ےک جس س اسکول یک بنیاد پر تعلیم ےک ساتھ ن
کمپن یک بنیاد ) (IVETٹریننگ
ے
مزید برآں  ،اپرنٹس شپ کو ورکنگ کنئیکٹ .شٹیفیکیشن یک ڈگری  IVETیک قیادت کریں اور :پر تربیت یکجا
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ے
ےک ذریےع کنئول کیا جاتا ہ  -اییس ن
چئ جو انئن شپ ےک لی ہمیشہ درست نہی ہوئ۔ اس طرح  ،دونوں ےک
ے
پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت می (EQAVET -درمیان فرق جو ظاہر ہوتا ےہ اس س کہی زیادہ واضح ےہ
یقی ن
۔ )یورئ معیار یک ن
دہائ 2012 ،
ی
مندرجہ باال پیش کردہ تعریف ےک رہنما خطوط یک مندرجہ ذیل حصوں می س زیادہ می گہر رائ س دیکھا جا ر
ن
ن
یونی یک کونسل اس یک
یورئ
گا :یہ تجویز کیا گیا ےہ یہاں جو ایک ےہ ےک طور پر یک طرف س پیش کیا ی
ےک رلی ایک معیار ےک فریم ورک پر ،انئن شپ ےک لی ایک زیادہ  Traineeshipsفضیلت می تاہم  .2014می
ےک دائرہ کار ےک لی ےہ :ن شک  ،کونسل یک تعریف کا مقصد بہت عام اور جامع  SMARTEXجامع نقطہ نظر
ن
یونی ےک بنیادی مقاصد کو بیھ
یورئ
ہونا ےہ  ،لیکن یہ روزگار  ،شمولیت اور سماج تحفظ ےک نلحاظ س ی
ے
ن
کاق اہم پہلو بیھ شامل ہی  ،خاص طور پر جب یہ
چھپائ ےہ۔ انئنشپس می دیگر
مئبان ادارے ےک HEI -
ے
ے
معاہدے یا فریم ورک ےک تحت ر
سئوائزر یک موجودیک  ،کام
کی جان ہی ۔ کچھ امتحانات بطور شپرست بطور ی
یک جگہ پر نرم مہارت یک ے
ترق کو فروغ دینا وغئہ ہی۔ ان کو کوالن انئن شپ ےک اصولوں یک پیشکش ےک ساتھ
زیادہ قریب س دیکھا جا ر
ن گا۔
تفصیالت می زیادہ جا ن
ن ےک بغئ  ،یہ واضح کرنا نضوری ےہ کہ نرم مہارتی  ،جیسا کہ پہےل ذکر کیا گیا ےہ  ،آج
ے
ے
ے
بڑھن ہی
کل روزگار ےک لی ایک اہم عنرص یک نمائندیک کرئ ہی ۔ یہ مہارتی محض تکنیک معلومات س آگ
ہوئ ہی جن یک آجروں یک طرف س قدر یک ے
جذبائ صالحیتی شامل ے
ے
جائ ےہ۔ اس لحاظ
اور ان می باہیم یا
ے
ن
ے
س  ،انئنشپس کمپنیوں کو ان مہارتوں یک نوکری کا اندازہ لگان کا بہئین موقع فراہم کرئ ےہ  ،روزگار یک الگت
ہوت روزگار یک ایک شکل ےک ساتھ محدود ے
ر
طریق س کم ے
ے
ہوئ ےہ۔ یہ ضف ایک مثال ےہ کہ
کرت
کو مؤثر
HEIsاور کمپنیوں ےک لی جیت کا حل کیوں سمجھا جا سکتا ےہ ۔ اس س بیھ آگ HEIs ،انئنشپس کو طلباء ،
ے
بڑھن ر
ے
ے
ن
حقیق حل یک نمائندیک کرسکتا ےہ
ہوئ مہارتوں ےک فرق ےک مسئےل ےک
مابی قرین تعلق
اور صنعتوں ےک
ن
ر
ی
ن
)کوچان  ،فائن گولڈ  ،اور آسئ می  ،(2012 ،پچھیل دہائ می بہت س معایس آپریئز ن افسوس کا اظہار کیا
ن
سمجھن ےک رلی نضوری ےہ کہ پروگرام مجھ ے
:اس انئن شپ فراہم کر جب کاروبار ےک رلی فوائد کو
اپن گریجویٹ HEIدرحقیقت . ،ساتھ ایک نتیجہ ن
خئ تعلقات ہر اسکیم ےک مرکز می ے
ن
رہن ہی HEIsتاہم،
ے
ے
پہنچن ہی جس می ادارے
طلباء ےک کامیاب تجرت س بیھ فائدہ اٹھان ہی جب انئنشپ ےک مواقع ےک قریب
ے
ن گا ۔ ن
آہنک ےک ساتھ سمجھا جا ر
:ن ی
ثالن می مدد یک ےہ
اس طرح ےک فوائد کو باب  3می مزید ہم
قابلیت اور انئنشپس
ن
ن
تاہم  ،بہت س مسائل اب بیھ تمام سٹیک ہولڈرز ےک سامی ہی جو کامیائ ےک ساتھ کوالن اور بامعن انئن
ن
شپ حاصل ن
کرت ےک لی شامل ہی۔ ی
قانوئ لیئ ےک حاالت کا سامنا کرنا پڑتا ےہ جو کہ غئ
اکئ نوجوانوں کو غئ
منظم انئنشپ ےک مواقع س پیدا ے
ن
معاوض س نمٹنا پڑتا ےہ جبکہ ایک
ہوت ہی  ،جنہی سماج تحفظ یک کیم ،
ے
ے
باقاعدہ مالزم ےک ویہ کام انجام ے
دین ہی۔ دوشے اوقات جو کام تفویض کی جان ہی وہ مینیئل ہوت ہی  ،اور
سیکھن ےک نتائج نہی ے
ن
دین جیسا کہ زیادہ تر اتفاق کیا جاتا ےہ کیونکہ اس می شامل تمام اسٹیک ہولڈرز
وہ
ن
ے
ر
ےک درمیان مناسب رات یا مواصالت یک کیم ہوئ ےہ۔ یورو بارومیئ کا اندازہ ےہ کہ یورپ می یک جان وایل تمام
تہائ نضوری معیارات پر پورا نہی ے
انئنشپس می س کم از کم ایک ر
اترئ۔ نوجوان گریجویٹس یک جانب س
بڑھن ر
ے
ہوئ تعداد یک طرف س حل کیا جاتا ےہ جو
نوکریوں یک بہت زیادہ مانگ ےہ  ،اور یہ ضف انئنشپس یک
سیکھن یک نضوریات کو پورا نہی ے
کرت ہی اور اس طرح صورتحال کو مزید خراب کر دینے
ن
کہ کیس مزدوری یا
ر
ہی  ،خاص طور پر اگر ان کو چیک نہ کیا جان۔
جدید دور ےک نوجوانوں ےک روزگار می انئنشپس ےک کردار کا یہ مخترص تعارف اس حقیقت یک ضف جھلک
کرت یک کوشش یک ے
فراہم کرتا ہ کہ روزگار یک بنیاد پر جب پہیل بار نوکری ےک بازار س رابطہ ن
جائ ےہ تو بہت
ے
ر
س نوجوانوں کو روزانہ یک بنیاد پر سامنا کرنا پڑتا ہ۔ تاہم ،یہ ن
انتہائ اہمیت کا حامل ایک فعال انداز
رہن یک
ے
می اس مسئےل کو حل ن
دین ےک کر ے
کرت ےک رلی ،معیار انئنشپ کہ اصل می گریجویٹس یک روزگار کو فروغ ن
سکی
ے
ن
ر
ے
مائسئداتمکتا  ،ملک یک اقتصادی ترق اور یک
ہی یک فراہیم ےک ساتھ ،کردار ادا کرت ہوت کرت ےک رلی فرم یک
ی
کا نصاب  HEIتاثئ

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی

 .1.2پروجیکٹیاوریاسیےکیمقاصد SMARTEX
انڈونیشیا  ،مالئیشیا اور پاکستان می ٹیکسٹائل :مکمل عنوان :اسمارٹ ٹیکسٹائل(  SMARTEXپروجیکٹ
ر
س خاص طور پر یورپ  HEIsکا مقصد ن
انجینئنگ اور ٹیکسٹائل ٹیکنالوج ےک نصاب یک جدید کاری
پارٹئ )
می ن
ر
کاق مدد اکٹھا کرنا ےہ تاکہ یونیورسن ےک نصاب یک جدید کاری کو فروغ دیا جاسک۔ ٹیکسٹائل انجینئنگ کا
ر
ایشیائ یونیورسٹیوں (خاص طور پر انڈونیشیا  ،مالئشیا اور پاکستان) می سمارٹ ٹیکسٹائل اور
شعبہ  ،جو
ن
ن
ن
اس یک تمام جدید ایپیل کیشئ می خاص مہارت رکھتا ےہ ۔ اس ےک عالوہ  ،پارٹئ یونیورسٹیاں نہ ضف نصاب
یک ے
ترق ےک لحاظ س ے
بہئین طریقوں کو فروغ دیں ےیک اور نہ یہ پھیالئی ےیک بلکہ ن
بی االقوایم کاری  ،متعلقہ
اسٹیک ہولڈرز (بزنس ایسویس ایشن وغئہ) ےک ساتھ تعاون ےک حواےل س بیھ ۔
ے
ن
سپورٹ ٹرانسورسل ہو یک :یہ نہ ضف سمارٹ ٹیکسٹائل ےک شعی می جدید مواد یک تعبئ اور سیکھن ےک
ے
ر
رسائ یک مساوات  ،منصوبہ
مقاصد جیےس اہم چیلنجوں س نمی یک بلکہ اس کا مقصد کوالن اشورینس ،
یونیورسن آف ( بندی  ،یونیورسن یک سطح پر مینجمنٹ اور گورننس یورئ یشاکت دار یونان س آ ے
ن ہی
ی
ن
اسپی ) ، (Ghent U niversityبیلجیم )IDEC SAویسٹ اٹیکا ،
 ( Universitat Politecnica deاور
ر
ن
کرت یشکاء مالئیشیا (س  SMARTEXس۔ ایشیائ یونیورسٹیوں ےک ساتیھ اور )Valencia
حسی  Tnآ ے
ن
ن یونیورسن ٹیکنالوج مارا ،یونیورسن س
مالئیشیا) ،انڈونیشیا ONN
اور ) ITBبانڈوبگ ،فیکلن برصی آرٹ اور ڈیزائن انسن ٹیوٹ ٹیکنالوج بانڈوبگ ( Politeknik STTT
ر
ر
انجینئنگ اور این ای ڈی یونیورسن آف انجینئنگ
پاکستان (س بہاؤالدین ٹیکسٹائل یک زکریا یونیورسن کالج
)اینڈ ٹیکنالوج
ے
اس پروجیکٹ ےک عمویم مقاصد ضف یونیورسن یک سطح پر جدید کاری ےک گرد نہی گھومن بلکہ اس یک
ن ہی جب لیئ مارکیٹ اس ےک گریجویٹس یک تقرری یک بات ے
بہئ بنا ے
صالحیت اور مطابقت کو ے
کرئ ےہ۔ کراس
ن
کاٹی یک مہارتوں اور سمارٹ ٹیکسٹائل می کاروباری اداروں س متعلق دیگر کلیدی مہارتوں پر خاص توجہ دی
ر ے
ر
پرسن می تعاون بڑھا ن
پروگرام یک ش ے
عالقائ تعاون اور انضمام ےک لحاظ Erasmus+جان یک۔ باآلخر ،
نس،
ے
ن
سامی آئی ےک۔
س بہت س فوائد

. 2یورپیمی ر
ر
یکوالٹیاشورینسیی
یانٹنیشپیےکیلی
یونی می انئنشپس یک حقیقت کو دریافت ن
ن
ن
کرت ےک
یورئ
یہ دوشا باب اپن مقاصد ےک طور پر پورے یورپ اور ی
لی ےہ تاکہ یہ سمجھا جا سک کہ کوالن اشورینس ےک فریم ورک ےک لحاظ س نوجوانوں کو کس صورت حال کا
حقیق انئن شپ اسکیمی بنا ن
ر
ے
ن ےک لی
ایشیائ یونیورسٹیوں می
سامنا کرنا پڑتا ےہ ۔ چونکہ یہ ہدایات
ے
بہئین طریقوں کو ترتیب دیا جا ر
ن
ہوت واےل ے
ن گا اور اس پر
استعمال یک جائی یک  ،اب ممئ ریاستوں می استعمال
ر ے
ر
ن
انتہائ درست تصویر فراہم یک جا
ن یک تاکہ اس شعی می جدید ترین صورتحال ےک بارے می
روشن ڈایل جا
سک۔
یقی ن
متعارف کر ن
یونی می  ،تحریر ےک وقت  ،انئن شپ ےک معیار یک ن
ن
دہائ ےک
یورئ
کہ
ہ
یہ
عنرص
پہال
واال
ات
ی
ے
لی ر
کوئ متفقہ فریم ورک موجود نہی ہ۔ رکن ممالک ےک پاس انئنز یا ن
ٹرین ےک لی مختلف قسم یک قانون
ے
سازی  ،ضمانتی اور سماج تحفظ ےہ ۔ اصل می ،ممالک اب بیھ فکر مند ہی انئنشپ کیا ےہ ےک رلی ایک
لحاظ کہ شمار ایڈریس 32ایک غئ  -ناموں یک جامع فہرست :عام اصول صنف بندی پر اتفاق نہی ے
کرت ہی
)سئنٹ :انئنشپ ےک بارے می معیاری ے
بہئین طریقوں(2018 ،کو کم یا زیادہ ایک یہ رجحان
ی
ن
اگرچہ اس مطالےع ےک دائرہ کار س باہر  ،یہ نوٹ کرنا ضوری ےہ کہ پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت ےک بارے می ،
 EQAVETزیادہ ے
بہئ معیار ےک معیارات موجود ہی اور پچھےل کچھ سالوں می پہےل یہ نافذ ہو چےک ہی۔ اس
یورئ کونسل اور پارلیمنٹ یک طرف س منظور کیا گیا ےہ
می معیار ےک VETکہا جاتا ےہ اور یہ  .2009می ی
انتظام ےک رلی ایک عام ےک آےل ےک طور پر  ،یہ چھ "عمارت ےک بالکس کو معیار کیا ےہ می مدد میل ےہ کہ" یا
بہئ بنا ن
معیار کسوئ ےک اس فارم می ے
ن یک کوالن اشورینس ڈبلیو ئ ایل
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ن
یورئ اداروں یک جانب توجہ یک T
انہوں ن ایک معاہدے یک کیم س زیادہ بات نہی یک انئنشپ ےک نہی کرتا ی
ن
روشن ڈایل مسائل ےک حواےل س
اس ےک برعکس  ،انئنشپس کو ایک اہم ٹول .کیم کا مطلب یہ پچھےل باب می
ن
یونی ےک لی دیگر اہم ترجیحات کو حل کیا جا سک  ،جیےس کہ نوجوانوں کا
ےک طور پر دیکھا جاتا ےہ تاکہ پوری
کا )اور اس گائیڈ ےک لی( E Uروزگار اور مہارت ےک فرق کو ختم کرنا۔ اس لحاظ س  ،معیاری انئنشپس ےک لی
ن
یورئ کونسل یک طرف س  2014می ٹرینشپس ےک لی کوالن فریم ورک
(یورئ یونی یک )(QFTسنگ بنیاد ی
ی
ے
ن
کونسل  )2014 ،یک سفارش ےہ ۔ ابیھ تک باق رہن ےک باوجود ایک دستاویز جو باضابطہ طور پر نافذ نہی
ہوئ ہ  ،اس ن
ر
ن پچھےل کچھ سالوں می ممئ ممالک پر بہت زیادہ اثر و رسوخ ر ن
کھن می کامیائ حاصل یک
ے
ےہ ۔
می دستاویز خود یک طرف س فراہم یک اور اس ہدایت نامہ کا مقصد ےک رلی پچھےل باب می پیش یک QFT
یقی ن
وہ انئن شپ ےک عمل .تعریف می مقصد ےک طور پر معیار انئنشپ یک ن
دہائ ےک رلی  20باقاعدہ اصولوں
ےک تمام مراحل پر توجہ مرکوز ے
کرت ہی  ،تیاری ےک مرحےل س ےل کر ترسیل تک اور پھر اختتایم اور بعد از
ر ے
طریق س پیش کیا جا ر
ے
ن گا اور اگےل باب می بحث یک جان یک۔
انئنشپ تشخیص۔ ان تمام اصولوں کو مناسب
ن
اس بات کو اجاگر کرنا نضوری ےہ کہ کیو ایف ئ پچھےل تجربات پر مبن ےہ اور انئنشپ ےک بارے می زیادہ
ن
معیار پر م ن
سیکھن ےک نتائج س آگ بڑھتا ےہ ۔ در
بن نقطہ نظر کا مطالبہ کرتا ےہ  ،جو عام طور پر محض
حقیقت  ،جیسا کہ پہےل بیھ ذکر کیا گیا ےہ  ،انئنشپس نوجوانوں اور مالزمت ےک بازار ےک درمیان فاصےل کو کم
دین ہی ۔ ایسا ن
ہوئ  ،جو  QFTن
2013س ایک سال پہےل ر
کرت یک نضورت کا جواب ے
کرت یک کوشش
ن
یونی یک کونسل (2014 ،می یوتھ گارنن پروگرام تھا
یورئ
سال یک IDE 25کرنا تھا  PROV۔ اس کا مقصد ) ی
گارنن نوجوانوں ےک .عمر ےک نوجوان لوگ روزگار یا تعلیم ےک تسلسل ےک لحاظ س ایک اچھے معیار یک پیشکش
ن می کامیاب ر
ہزار نوکریوں یک جگہی بنا ن
ہوئ اور نو ن
ملی نوکریوں یک پیشکشوں کو متحرک 700لی
ن
ن
ن
یورئ کمیشن (2018 ،کیا
 ،لیکن اس ن ان مواقع کو ایک معیاری فریم ورک می وضع کرت یک ضورت کو ) ی
ظاہر کیا جیسا کہ یورئ کونسل ن
ن  2014می تجویز کیا تھا۔
ی
می 2013ایس طرح ےک اقدامات یک دیگر کالوں ن
ن ر
یورئ اداروں می قدم رکھا۔
ان
دور
ےک
برسوں
کن
ی
ر
یورئ
یورئ عدالت ،پہےل یہ یک طرف س پئوی یک جان دوبارہ کونسل اور  .2016دیگر می ی
پریکشکوں یک ی
ن
یونی ےک فریم ےک معامےل پر براعظم وسیع بحث می تعاون کیا
یورئ
پر
طور
ےک
فورم
یوتھ
یورئ
ی
پارلیمنٹ طرح ی
)یورئ یوتھ فورم( ےہ ،باہر یک تنظیم
انئنیشنل یوتھ فاؤنڈیشن  ،( ،انئنیشنل یوتھ فاؤنڈیشن
ی
ن
ن
وغئہ ۔ یورپ می تعلیم  ،روزگار اور کاروباری شعی س وابستہ بہت س اداکاروں ن اپن صالحیتوں )2013
 SPRINTےک زیراہتمام کنسورشیم بنا ر
ن جائی  ،جیےس Erasmus+اور طاقتوں کو جمع کیا ےہ تاکہ
ے
ہوت GRADUAیا
ایل پروجیکٹس  ،اس گائیڈ ےک مقصد ےک لی حوالہ جات ےک طور پر بیھ استعمال
ن
یقی ن
ہی ۔ پورے یورپ می معیار اور باآلخر منصفانہ انئنشپس یک ن
دہائ پر اس وسیع بحث ن ضف اہمیت
ن
ن
اور شعور ےک حصول داروں اور رکن ممالک کو انئنشپ کو متاثر کرت واےل مسائل اور وسیع پیمان پر  ،نوکری
سئنٹ :انئنشپ ےک بارے می معیاری ے
بہئین طریقوں( ،ےک بازار می نوجوانوں کو متاثر کیا ےہ۔
ی
/
:
) .بتدری ج طالب علم کو بڑھانا روزگار یک مستعدی س فارغ التحصیل2018) (2015 ،
پروجیکٹ جس کا پہےل ذکر کیا گیا ےہ اس ےک بارے می اہم بصئت فراہم کرتا ےہ Erasmus+خاص طور پر ،
کہ یورپ یک اصل صورت حال کیا ہ جس ےک لی انئن شپ کا تعلق ہ  ،خاص طور پر ان ےک ے
بہئین طریقوں
ے
یقین طور پر ،انہوں ے ن
ےک حواےل س۔ ن
ن وضاحت بیھ یک مزید اداکاروں ےک لحاظ س اختالفات موجود ہی اور
ے
ن
ن
یورئ ممالک می ملوث تنظیموں
جو چئ نمایاں کرنا ضوری ےہ وہ نہ ضف ان اختالفات یک موجودیک ےہ  . ،ی
ے
:ےک زیر غور اصولوں یک عکایس کرئ ہ QFTبلکہ ے
بہئین طریقوں س بیھ ےہ  ،جو کیس حد تک
ے

•

فریقی ن
ن
ن دستخط؛
تحریری معاہدے کا تعلق تمام

•

ان انئنشپ ےک دوران طلباء یک سماج تحفظ؛

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
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•

ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ن
قانوئ مدت؛
انئن شپ کا

•

ن
ن
آمدئt ،آئنوں اور آفسیٹ؛
قانوئ

•

 internsےک یک نگر نائ؛

•

تشخیص؛

•

یک توثیق انئنشپ

.

ن
یونی می انئنشپس یک
یورئ
یہ واضح ےہ کہ یہ اصولوں یک ایک مکمل فہرست ےہ جس کا مقصد پورے ی
ر
فراہیم ےک لی ے
بہئین طریقوں ےک طور پر کیا جا سکتا ےہ  ،حاالنکہ اس کو مکمل طور پر بڑھایا جان گا اور
ن
ر
مناسب اگےل باب می اس پر تبادلہ خیال کیا جان گا۔ اس سیکشن می جان س پہےل  ،یہ نضوری ےہ کہ یورپ بھر
ن
قانوئ فریم ورک ےک حواےل س اب تک بیان کردہ کم از کم جزوی طور پر اختالفات کو پیش
می انئن شپ ےک
ر
ر
ی
ن
ن
یورئ
ےک ممالک پر تبادلہ خیال کیا جان گا  ،یعن بیلجیم  ،یونان  HEIsکیا جان۔ اس مقصد ےک لی  ،تی شیک ی
ن
اسپی۔
اور
ر
ے
ن
یک تعمیل کرت ہی ۔ سپی کو اس لحاظ س ابتدائ کھالڑی بیھ  QFTتینوں ممالک ایک خاص حد تک
بشطیکہ اس ن
ن
سیکھن ےک اس فارم کو باقاعدہ 1981سمجھا جا سکتا ہ  ،ی
ن سب س پہےل
می کام یک بنیاد پر
ے
:
بنایا ۔ اب تک  ،آبرک ملک انئن شپ یک دو اقسام کو تسلیم کرتا ےہ ٹرین شپ ورک معاہدہ اور
ین بنا ے
ن
معاوض یک ایک خاص مقدار کو یق ن
ے
ن
تربین جہاز دونوں سماج تحفظ یک کوری ج اور
غئ مزدور
پہےل معاہدے ےک لی اوسط تنخواہ کا  60اور یا  75فیصد  ،اور دوشے ےک لی ایک س زیادہ اثرات ےک پبلک (ہی
ے
سخن س ریگولیٹ کیا جاتا ےہ : ،۔ یونان می بیھ صورتحال یکساں ےہ )فیصد 80انکم انڈیکیئ کا
اگرچہ کم
ے
ن
ن
ادائیک ےک مواقع موجود ہی اور لیئ ےک عام قوانی ےک ذریےع ان کو کنئول کیا جاتا ےہ۔ بیلجیئم ن پچھےل کچھ
ٹرین شپ ےک لی ایک ریگولیئی فریم ورک پر اپ ڈیٹ ن
اپن قانون سازی کو اوپن مارکیٹ ن
سالوں می ن
کرت ےک
ے
ے
ےک مطابق آ ے
ن ہی  ،جب کہ بھرئ ےک عمل یک بات آئ ےہ QFTلی کام کیا ےہ۔ مجمویع طور پر  ،تینوں ممالک
یورئ کمیشن  ،ایس ڈی(تو ضف ایک زیادہ شفاف انداز نظر آتا ےہ۔
ی
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی

ر
کوالٹیفریمیورکیاوریاصول
.3

ر
ایشیائ یونیورسٹیوں می ٹرنشپس ےک مقصد ےک لی اور عام طور پر
ےک مقصد  SMARTEXاس باب می ،
ے
ےک لی اس مطالےع ےک ذریےع شناخت کردہ معیار ےک اصول پیش کی جائی ےک۔ یہ اصول آرٹ یک موجودہ حالت
ےک مطابق تیار کی ر
گی ہی جیسا کہ پچھےل باب می پیش کیا گیا ےہ اور مختلف چیلنجز جو کہ آج کل ایک
رہ ہی ۔
انئ
نشپ فریم ورک ترتیب دے ے
ن
کوت ےک Tمندرجہ ذیل اصولوں یک فراہیم ےک لی یک ر
گن تحقیق دوہری نقطہ نظر یک تجویز کر ےئ ےہ ۔
وہ
ے
یورئ کونسل یک  QFTمی ایک 2014شے اس گائیڈ سفارش یک نمائندیک
یہ پہیل دستاویز جامع :ےک قیام پر ی
ے
ر
ے
اس گائیڈ یک دوشی اہم توجہ اس موضوع پر علیم تحقیق یک نمائندیک .ترین ےک لی بنیاد دین معیار اصولوں
ے
زیر غور مقاےل انئنشپس ےک انعقاد می یونیورسٹیوں ےک تجرت کا مطالعہ ے
:کرئ ےہ
کرت ہی  ،ان کو درپیش
ر
ے
سکی تھے نازک حاالت
رہنمائ ےک اصول کیا تھے جو کچھ ٹال
چیلنجز اور ان ےک جدید ترین حل یا
ر
ان دو طریقوں کو اکٹھا ن
کرت س یہ ممکن ےہ کہ اس گائیڈ کو ایک جامع اور موثر انداز می تیار کیا جان۔

 . 3.1رسیمیتحریرییمعاہدہ
ے
باضابطہ تحریری معاہدے کا قیام پہےل اصولوں یک نمائندیک کرتا ےہ جس ےک مطابق ایک انئن شپ کو پہچانا
مبن نقطہ نظر کا ے
تاہم  ،یہ سمجھنا نضوری ہ کہ یہ معاہدہ وجود می :ممکن ہ جو معیار پر ن
احئام کرے
ے
ے
در حقیقت  ،یہ ایک باضابطہ معاہدہ ےہ جو کام پر .نہی آسکتا اگر مکمل پس منظر کا کام نہ ہو پہےل س تیار
ن
ن
سیکھن یک اس شکل یک کوآپریٹو نوعیت یک وضاحت کرتا ےہ ۔
مبن
اس دستاویز کو انئن شپ سکیم یک بنیاد ےک طور پر کام کرنا چاہن اور اس می شامل تمام حصوں ےک
 ، socialکاروبار  ،طلباء اور باآلخر دیگر تنظیمی مثال : HEIsمعاہدہ" ےک طور پر کام کرنا چاہن "درمیان ایک
سماج یشاکت دار جو کہ مجمویع کوششوں یک حمایت ے
کرت ہی ۔ مذکورہ فریقوں (جو کہ تمام معاہدے می
ن
ن
پہنچن ےک لی  ،ایک اچیھ بات چیت کا مشورہ دیا جاتا ےہ تاکہ یشوع
مابی ایک عام تفہیم پر
شامل ہی) ےک
ے
س کیس بیھ متعلقہ رکاوٹوں کو ہموار کیا جاسک جو انئن شپ ےک درج ذیل مراحل می آسکن ےہ۔
درحقیقت  ،ابالغ ایک ٹرانسورسل اصول ےک طور پر کام کرتا ہ جو انئن شپ اسکیموں کو ترتیب ن
دین ےک ہر
ے
خاص طور پر  ،بلکہ طلباء اور کمپنیاں بیھ فریم ورک می شامل  HEIsپہلو کو پورا کرتا ےہ :یہ نضوری ےہ کہ
ہوں  ،ایک فعال انداز می بات چیت کریں تاکہ ان یک نضوریات کو اچیھ طرح سمجھا جا ر
ن اور ن
جتن جلدی
می شوے یک : 2013کا کردار اہم ہ  HEIsمعاہدے کو تیار ن
کرت می .ممکن ہو سنبھال لیا
تہائ  ،جیسا کہ کمیشن ن
گن تمام انئنشپس می س کم از کم ےایک ر
ر
ن رپورٹ کیا ےہ  ،کام ےک غئ معیاری حاالت
می کیا جاتا ےہ۔ یہ خاص طور پر اوپن مارکیٹ انئنشپس ےک لی سچ ثابت ہو سکتا ےہ :تاہم  ،ضف
ن
ہوت ےک ناےط  ،اس بات یک نشاندیہ کرنا نضوری ےہ کہ  SMARTEXنصائ انئنشپس
یک توجہ کا حصہ
مناسب اور مناسب کام ےک حاالت ےک تقاضوں می کاروبار ےک اثر و رسوخ کو متوازن کر سکتا ےہ۔ اس HEI
گی کام تمام کر ےک معاہدے ےک دستخط ن
مقصد کو حاصل ن
کی ر
کرت ےک رلی ر
کرت س پہےل کیا جاتا ےہ جماعتوں کو
 lowing.می پیش کیا جا ر
ن گا حصوں  FOLکام ےک حاالت یک تفصیالت ودوت D:شامل
عام طور پر  ،یہ معاہدہ بیھ عمل می آتا ےہ تاکہ انئنشپ فریم ورک یک دیگر اہم خصوصیات اور خصوصیات
:پر باضابطہ طور پر اتفاق کیا جا سک۔ یہ ہو ے
سکی ہی
•شامل جماعتی
•متوقع مدت انئنشپ ےک
•انئن شپ کا مقام (یا تو گھر ےک ملک می یا بئون ملک

)
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
•روزانہ ےک اوقات کار
•کا ایک خالصہ ےک کام یک تفویض کیا کرنا
•شامل تمام فریقوں ےک حقوق اور فرائض
•حتیم معاوضہ
•کریڈٹ تفویض
اور کاروباری اداروں کو ذہن می رکھنا چاہن جب اس طرح ےک فریم ورک  HEIsایک اور اہم پہلو جےس
ے
کرت ہی وہ مینجمنٹ یک وہ شکل ہ جےس وہ شگرمیوں اور مواصالت کو مربوط ن
تیار ے
ہوت
کرت ےک لی نافذ
ے
ے
ر
ہوت دیکھی ےک ۔ یہ عام طور پر رسیم معاہدے می ہر ادارے می رابےط ےک فرد اور انئن کو تفویض کردہ
انتہائ اہم ہ کہ مینجمنٹ معاہدہ ہ ہ یہ بہت آسان بنانن
ر
شپرست یک نشاندیہ کرک بیان کیا جاتا ےہ ۔ یہ
ے
سمجھ ،انئن شپ س باہر ےےل ےجا ن
ن ےک عمل اور
گا ےک طور پر شامل تمام جماعتوں یک طرف س واضح اور
مثال ےک طور پر  ،معاہدے می کچھ ٹولز جیےس انئن .منظم یک طرف س اسٹیک ہولڈرز ےک درمیان مواصالت
 ،کمپنیوں  HEIsشپ یک تشخیص ےک لی ٹیمپلیٹس اور ایس طرح یک دیگر دستاویزات شامل ن
ہوئ چاہئی جو
ر ے
اور طلباء ےک درمیان زیادہ س زیادہ وضاحت کو ن
ن یک  ،اس ےک عالوہ مانیئنگ  ،مواصالت وغئہ ےک لی
یقین بنا
یقین بنا ر
ذمہ داریوں یک واضح تقسیم کو ن
ن گا۔
ن
آخر می  ،اس طرح ےک معاہدوں می دو دیگر عناض شامل ہوت چاہئی  ،جن یک اہمیت ےک لی متعلقہ
یقین بنایا جا ر
ر
تربین مقاصد می مندرجہ Lحصوں می ضف وضاحت کو ن
ے
ن گا ۔ یہ ہی :یک تعریف
کمائ اور
اعئاض ہو جا ر
اور آجروں اور مالزم دونوں یک ذمہ داریوں کو HTSیک ج  Riذیل حےص کا ے
ن گا جس ،اور
.مخترص طور پر پہےل ذکر کیا ےہ

 .3.2اینیجییاوریتربیتیےکیمقاصدییسیکھی۔
انئنشپ کو کوآپریٹو تعلیم یک ایک شکل ےک طور پر سمجھا جا سکتا ہ  ،جو ی
اکئ کیمپس س باہر
ر
اور پار نٹئ ےک کاروبار ےک احاےط می ہوتا ہ ۔ اس حقیقت کو تسلیم ے ے
ہوت کہ ایک انئن کو مالزمت یک
کرت
حقیق صورت حال ےکا تجربہ ن
جگہ پر کام ن
ے
کرت ےک قابل ہونا چاہن  ،اس بات پر زور دینا بیھ نضوری
کرت یک
رہ۔ اس وجہ س  ،فریم ورک معاہدہ جیسا کہ پہےل پیش کیا گیا ےہ عام
ےہ کہ انئن شپ ایک تعلییم تجربہ ے
ن
طور پر اور خاص طور پر انئنشپ ےک لی وسیع اور مکمل سیکھن ےک مقاصد کو شامل کرنا چاہن ۔
خاص طور پر اوپن مارکیٹ انئنشپس  ،لیکن ی
ن
سیکھن اور تربیت ےک مقاصد یک واضح
اکئ نصائ تعلیم بیھ ،
وضاحت فراہم ن
رہن ہی۔ یہ ن
کرت می ناکام ے
منق اثر انداز یک واضح مقاصد ےک بغئ ایک منصوت ےک طور پر،
قیمن نتائج حاصل نہی کر ے
انئن شپ کا نہ ضف مناسب ترسیل مناسب وسائل جمع اور ے
سکی بلکہ کام یک
ر
۔ )Youndt ،& Wenzel 2009می(D'Abate ،جگہ پر انئن ےک اطمینان ےک لی، ،
اس لحاظ س  ،ایک بہت اہم شخصیت جو ن
ے
مئبان ن
کمپن می انئن ےک تجرت کو بڑھا سکن ےہ وہ ےہ
ر
ن
سیکھن ےک رلی
سئوائزر ہو سکتا انئن ےک خود کو رہنمائ فراہم کرتا
شپرست۔ ویں شخصیت ےہ  ،جو بیھ ی
کمپن می کام ن
مثال ےک طور پر  ،بہت اطمینان اس وقت ریکارڈ .اور مدد یک انئن ن
کرت ےک طریقہ کار می ضم ےہ
قیمن آراء موصول ے
ایک اہم پہلو جس س اس باب (کیا گیا ہ جب ایک انئن کو کی ر
ے
ہوئ ہی
گی کام ےک لی
ے
ر
۔ ) ، Wenzel 2009 ،اور ) (D'Abate ،Youndtےک آخری حےص می نمٹا جان گا
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ن
ن
ن
سیکھن ےک مقاصد بہت مخصوص اور ممکنہ طور پر ماپن واےل بیانات ہوت چاہئی  ،جس پر
اس طرح
انئنشپ یک دیگر سیاق و سباق (مدت  ،کام ےک اوقات  ،نصائ یا غئ نصائ وغئہ) ےک پیش نظر تمام فریقوں یک
ر
انجینئنگ ےک شعی می ،
پروجیکٹ کا SMARTEXطرف س ایک واضح معاہدہ ےط پا گیا ےہ ۔ خاص طور پر
فوکس  ،انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ طلباء مخصوص پروجیکٹس می شامل ہو کر خود کو انئنشپس
می جو نظریہ سیکھ )اوزیک (2018 ،می چیلنج ے
کرت ہی جس س انہی یہ موقع مےل گا کہ وہ گھر ےک ادارے
ن
سیکھن واےل یک نرم مہارتوں کا
چےک ہی اس کو عمیل جامہ پہنائی ۔ عام طور پر  ،ایک انئن شپ کمپنیوں کو
ے
ن
ن
سیکھن اور تربیت ےک مقاصد می نہی کیا جاسکتا (جائزہ لین می بیھ کام کرئ ےہ
۔)حاالنکہ ان کا ذکر
ن
ن
آخر می  ،یہ کہا جا سکتا ےہ کہ انئنشپس سیکھن ےک مقاصد یک واضح تعریف یک ضورت ےہ تاکہ تمام
بہئین ممکنہ تجربہ فراہم کیا جا ر
گن ر رات دی جا ر
ن اور طلباء/انئنز/کو ے
فریقوں کو معیار یک پیمائش یک ر
ن۔ یہ
مقاصد ایک قلیل ے
ے
سکی ہی جن یک شپرست/نگران ےک ذریےع
مدئ پروجیکٹ یا دیگر شگرمیوں ےک گرد گھوم
ے
سکن ےہ۔
قریب س نگر نائ یک جا

 .3.3آجریاوریمالزمیدونوںیےکیحقوقیاوریذمہیداریاںی
کرت ےک حاالت یک بات ے
سامی آتا ہ جب کام ن
آئ ہ وہ یہ ہ کہ ی
ن
اکئ نہی  ،انئن
پہال عنرص جو عام طور پر
ے
ے
ے
ے
ی
شپ غئ معاوضہ تجربات ہوت ہی۔ یہ سماج شاکت داروں یک مداخلت ،مئٹ یا دیگر تعلییم پئامیئز ،یا
کاروبار ےک ن
مئبان کو خود فیصلہ کریں کہ اس یک بنیاد پر فنڈز فراہم کر ے
سکی ہی جس ےک ساتھ بچا جا
ن
ر
تاہم  ،یہ نوٹ کیا جاسکتا ےہ کہ نوجوان فارغ التحصیل .سکتا ے ےک کچھ فارم فراہم کرت ےک لی معاوضہ
افراد کو مفت می تالش کرنا ر
کوئ معمویل بات نہی ےہ۔
ر
اگرچہ یہ ن
ن
سنگی رکاوٹ بن سکتا ےہ
یقین طور پر طالب علموں ےک لی قابل رسائ ےک معامےل می ایک بہت یہ
ے
ے
جو انئن شپ ےک بغئ ادائیک ےک متحمل نہی ہو سکی  ،یہ ایک ایسا پہلو ےہ جو اسٹیک ہولڈرز ےک
معاوض یک کچھ شکل فراہم کرنا ایک ے
ن
بہئین عمل بن رہا ےہ  ،کم از
درمیان زیادہ س زیادہ زیر بحث آ رہا ےہ اور
یورئ ممالک می۔
کم ی
بنیادی مفروضہ یہ ےہ کہ ایک مخصوص ورکنگ کنئیکٹ ےک بغئ  ،جیسا کہ نصائ انئن شپ ےک معامےل می
کمپن یک طرف س ر
 ،سماج یشاکت  ،HEIsن
ے
مئبان ن
سکن ۔ تاہم ،
کوئ تنخواہ فراہم نہی یک جا
ن
ن
داروں ےک تعاون س  ،طلباء کو وظائف فراہم کرت ےک لی کاق فنڈ اکٹھا کر سکتا ہ  ،اور ن
مئبان ن
کمپن خود
ے
نشپ بئون ملک ہوئے
کھا ن
ن اور رہائش ےک لی کچھ معاوضہ فراہم کر ے
سکن ہ (خاص طور پر اگر انئ
ہ)۔ جیسا کہ پہےل ذکر کیا گیا ہ  ،یہ نضوری ہ کہ ےاس پہلو کو ذہن می رکھی تاکہ جگر کو ایک قابل رسائر
ے
ے
ے
انئن شپ کا موقع مےل جو اس می شامل تمام یشاکت داروں یک اطمینان اور حوصلہ افز رائ کرے۔
تاہم  ،انئنز ےک لی کام ن
ن
ن
ے
گھومن ہی۔ باقاعدہ معاہدے
معاوض یک وجہ ےک گرد
معاوض یا
کرت ےک حاالت نہ ضف
ے
ے
ے
ن
سیکھن والوں ےک لی مناسب گارنٹیوں یک عدم موجودیک ےک بارے می بیھ بتائ ےہ :یہ
یک عدم موجودیک ہمی
سماج تحفظ  ،صحت یک مدد اور ایس طرح یک ن
یقی دہانیوں یک مدت ےہ جو انئنشپ کو محفوظ اور
خوشگوار کام کا تجربہ ے
بنائ ےہ۔
دین یک بنیاد یہ ہ کہ ن
اس نقطہ نظر س منصفانہ انئن شپ یک ضمانت ن
مئبان ن
کمپن انئنز کو مفت یا
ے
ن
ر
ے
ے
چاہن قویم
دیکھن جو باقاعدہ مالزم یک جگہ لیتا ےہ۔ تعداد ےک اوقات ےک جائ
سسن لیئ ےک طور پر نہی
ن
ن
قانون سازی ےک ساتھ الئن می مسودہ تیار کیا اور  40گھنی ق ہفتہ (یا ق دن  8گھنی) یک حد س تجاوز نہی
ر
دیگر عناض تفویض کردہ کاموں کو انجام ن
چاہن
دین اور کم از کم ایک خاص حد تک چھٹیوں ےک دنوں .کرنا
ےک لی مواد یک مناسب تقسیم ےک بارے می تشویش کا اظہار کر ے
سکی ہی ۔
دوشے بہت اہم عناض  ،جیسا کہ اوپر مخترص طور پر پیش کیا گیا ےہ  ،سماج تحفظ یک فراہیم اور کام پر
کمپن اور انئن دونوں برداشت ے
حادثات ےک لی انشورنس پالییس ہ  ،جو ن
مئبان ن
کرئ ےہ ۔ مثال ےک طور پر ،
ے
ن
یورئ ہیلتھ انشورنس کارڈ ےک روزگار ےک ساتھ ہیلتھ
یورپ می ہوت وایل انئنشپس ےک لی  ،عام طور پر ی
انشورنس یک ضمانت دی ے
جائ ےہ ۔
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ے
ن
آخر می  ،یہ کہا جا سکتا ےہ کہ انئنشپ کا ہدف انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ طلباء کو کام پر مبن حقیق
تجربہ فراہم کرنا ےہ :اس وجہ س  ،یہ نضوری ےہ کہ انئن شپ سکیم ےک مسودے می شامل تمام اسٹیک
یقین بنائی کہ انئن شپ آجر ےک ساتھ باضابطہ کام ےک تعلق س باہر ن
ہولڈرز اس بات کو ن
ہوت ےک باوجود کام
۔ )جیسا کہ نصائ تجربات یک صورت می ( ن
کرت واےل مالزم یک تمام ضمانتوں کو تسلیم کیا جاتا ےہ

 .3.4کامیےکیتجرنییکیشناختی(نصابیکریڈٹ)
کرت پر توجہ مرکوز ے
نصائ انئنشپس ڈبلیو ئ ایل یک شکلی ہی جو متعلقہ کام ےک تجرت کو حاصل ن
کرئ ہی
لیکن ہمیشہ سی ن
کھن ےک وسیع مقاصد ےک دائرہ کار می ے
رہن ہی ۔ یہ مقاصد  ،جیسا کہ پچھےل حصوں می
اس ےک عالوہ  ،معاہدے می :متعارف کرایا گیا ےہ  ،رسیم معاہدے می واضح طور پر بیان کیا جانا چاہن
اسی می کام ےک تجرت کو تسلیم ن
طالب علم/انئن ےک تعلییم ر ے
کرت کا واضح اور مربوط عمل شامل ہونا
چاہن ۔
ر
یک خاطر بلکہ اس ےک تعلییم کئیئ ےک لی  CVیہ پہلو نہایت اہم ےہ تاکہ انئنشپ کو نہ ضف طالب علم ےک
اکئ الزیم ے
قیمن تجربہ بنایا جا سک۔ تعلییم نصاب ےک اندر انئنشپس ی
ہوئ جا ریہ ہی  ،جےس ن
ے
تئی
بیھ ایک
ے
س پورے یورپ می ایک بہئین عمل ےک طور پر دیکھا جا رہا ےہ۔
دین ےک لی  ،جو کہ باب می پیش کی ر
اس عمل کو انجام ن
گی اگےل اور آخری اصول س قریب س جڑا ہوا ےہ ،
ے
ن
ن
ن
سیکھن واےل ن تفویض کردہ
دستاویزات یک ایک متعلقہ سئیز تیار یک جائ چاہن :یہ کاغذات ثابت کریں ےک کہ
ے
طریق س انجام دیا ےہ اور اس ےک مطابق کام کیا ےہ۔ فریم ورک معاہدے می ےط شدہ
شگرمیوں کو صحیح
کرت  ،بات چیت کرتن
گی کام کا مشاہدہ ن
شیڈول ن
سئوائزر انئن یک طرف س کی ر
مئبان ن
کمپن می شپرست اور ی
ن
لین اور پارٹئن
گن تمام معلومات کا خالصہ کرت می بہت اہم  HEIsاور باآلخر اس کا جائزہ ن
ےک لی حاصل یک ر
کردار ادا ے
کرت ہی۔ اس تناظر می  ،متفقہ ٹیمپلیٹس یک فراہیم تعلییم ادارے کو انئ این یک شگرمیوں کا
حوالہ ن
ے
سکن ےہ۔
دین ےک کام کو آسان بنا
ن
ن
یورئ ہائر ایجوکیشن ایریا بنایا ےہ  ،تعلییم نصاب ےک کریڈٹ
یورئ یونی می  ،بولوگنا عمل ےک بعد جس ن ی
ی
ن
ن
ن
ےک طور پر ای یس ئ ایس ےک قیام ن یورپ ےک تمام اداروں می جمع کرت اور پہچانی ےک عمل ےک مجمویع
آسائ س کام ن
ن
معیار کو ے
کرت ےک لی دیگر نصائ شگرمیوں جیےس انئنشپس یک توثیق
بہئ بنایا ےہ اور ساتھ یہ
ے
ن
کو ن
یقین بنائی ۔ اس وجہ س ،یہ می ن کہ بہت اہم ےہ  ،کبیھ ترقیائ مرحےل ےک بعد تعلییم نصاب می ضم
ے
ن
رہ ہی
تجرت ش
ایت یک  Wblایک نقطہ ےنظر باریک بین ےک وسیع تر مقاصد می س  nternshipکر ے
ر
ن
یک ایک انتہائ اہم ہی طلباء یک ذائ اور پیشہ ورانہ  Hileکہ تعلییم راہ ڈبلیو پیغام بھیجن انئنشپ کہ س
ے
ترق می قدم
ے
قیمن تجربہ فراہم SMARTEXاگرچہ
ےک دائرہ کار س باہر  ،اس بات پر زور دینا نضوری ےہ کہ انئنشپس
ے
بلکہ باہر یک کمپنیوں ےک ذریےع بیھ پہچانا جا سکتا ےہ۔ اس لحاظ س  HEIsکرئ ہی جو نہ ضف یشاکت دار
 ،کام ن
ے
سکن
کرت ےک تجرت یک ایک موثر توثیق اساتذہ یک جانب س ایک حوالہ خط یک تیاری کا باعث بیھ بن
ہ  ،ایک اییس دستاویز جو گریجویشن ےک بعد پیشہ ورانہ ے
ترق ےک رنی مواقع تالش ن
کرت می مدد فراہم
ے
ے
کرسکن ےہ۔

نرنشیشپیتشخیصیاوریمعیارییکییقی ے
ے
یدہائیکایمعیار۔ I
.3.5
یقی ن
ممکنہ طور پر سب س اہم پہلو  ،انئنشپ یک حتیم تشخیص اور معیار ےک معیار یک ن
دہائ انئنشپ
ے
طریق س انجام ن
دین اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ےک مجمویع اطمینان ےک بارے می اہم بصئت
کو صحیح
فراہم ے
کرئ ےہ ۔
کمپن ےک HEIsانئن شپ ےک تجرت یک جامع تشخیص فراہم ن
کوآرڈینیئ  ،ن
مئبان ن
کرت ےک لی ،
ے
ے
مواصالئ چینلز ۔ کارکردیک ےک جائزے یک ایک باقاعدہ بنیاد
سئوائزر اور طالب علم ےک درمیان مناسب
ٹیوٹر /ی
مطابق اے ےک معاہدے اسٹیک ہولڈرز یک طرف س پہنچا ،لیکن کیس بیھ صورت  Tجگہ ےل  houldپر
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ے
ر
شپرست کو انئن یک روزانہ یک ذمہ .می ،کم از کم ایک وسط مدئ اور وہاں ہونا چاہن ایک حتیم تشخیص
داریوں کا انچارج ہونا چاہن  ،اور اس طرح ان شگرمیوں یک قرین نگر نائ ن
کرئ چاہن جو پھر ترتیب دی جائی
اور تجرت یک توثیق ےک لی گھر ےک ادارے کو رپورٹ یک جائی۔
ے
طریق س ایک مخصوص حد تک ،مجمویع طور پر انئن شپ فریم ورک یک کوالن اشورینس محض
مختلف
ر
ر
:
اندازہ س باہر جانا چاہن انئن ےک کام یک بلکہ یہ چاہن ہو ےک ایک تجزیہ اس گائیڈ می اب تک پیش کیا اور
بات چیت یک ،ممکنہ طور پر تمام اصولوں مختلف لمحات می  ،ان تمام فریقوں یک طرف س جو اس اسکیم
رت ےک رلی حوصلہ افز رائ یک ن
ہوت۔ طالب علموں کو فراہم ک ن
ر
چاہن کیا پر ر رات ن
ر
مئبان
جائ
یک تنظیم ےک لی
ر
ے
ن
کمپن می کام کرت ہوت اطمینان بخش محسوس کیا دوشی طرف ،اور ،کیا تجرت ےک دوران صحیح جگہ می
ن
یہ گھریلو ادارے کو گمنایم ےک ساتھ ساتھ مئبان کاروبار کو مجمویع شکل می فراہم کیا جا سکتا .گر نہی تھا
یقین بنا ن
ہ ۔ اس طرح اندازہ بیھ ہموار ن
ن ےک رلی معیاری شکلوں ےک مطابق انجام دیا جانا
ے
ر
چاہن مواصالت یک تمام جماعتوں ےک درمیان ایک ڈی ایک فوری جائزہ
.
ن
اب تک جن دستاویزات کا ذکر کیا گیا ہ وہ رپورٹس  ،متواتر شوے یا سوالناےم اور ن
سامی مالقاتوں
آمی
ے
سکن ہی ۔ دوشی طرف  ،ان ےک مواد کو نہ ضف تجزیہ کردہ کاموں پر توجہ ن
یک شکل اختیار کر ے
دین
چاہن بلکہ معاہدے می نشاندیہ کی ر
گی وسیع مقاصد پر بیھ توجہ ن
دین چاہن  ،جیےس مخترص مدت ےک
منصوت یک ی
پیشفت یا انئن یک طرف س تیار کردہ/مہارت یک ڈگری۔
حتیم تشخیص کا کیا تعلق ےہ  ،انئنشپس یک مدت ےک دوران حاصل کردہ بصئت کو شامل کیا جانا چاہن تاکہ
سیکھن واےل یک ے
ن
ترق ےک عمل کو بیان کیا جا سک۔ ایک یہ وقت می  ،مشورہ دیا جاتا ےہ کہ انئن شپ پروگرام
ے
ن
انئن شپ کا دورانیہ : ،یک مجمویع کارکردیک کا جائزہ لین ےک لی مقداری اشارے استعمال کی جائی  ،جیےس
ن
حاضی شیٹ  ،منتخب امیدواروں یک تعداد  ،ان یک مستقل مزاج  ،انئنز یک تعداد وغئہ۔
ر
یہ ڈھانچہ رات اور تشخیص یک صورت می ایک سمجھا جا سکتا ےہ مضبوط عزم اے اطمینان ےک ممکنہ سب
ے
یقین بنا ن
ن یک جماعتوں حصہ ن
س زیادہ ڈگری کو ن
لین اور آخر می بعد آئی ےک وہ لوگ جو ےک رلی انئنشپ ےک
بہئ بنا ن
 ،یہ نضوری ہ rallیک (Naranyanan ،Olk ،& Fukami2010 ،) . Oveتجرت کو ے
ن ےک این جانب
ے
تعی کیا جانر
کہ معیار ےک مطابق دونوں انئن اور انئن شپ پروگرام ےک آغاز می پہےل س فیصلہ کر رہ ہی کا ن
ے
یقین بنا ر
گا جس ےک رلی ،عمل می مطابقت کو ن
ن گا کہ ایک نقطہ نظر یک نگر نائ یک اور ےک اختتام پر واضح
مواصالت تجربہ

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی

 4.عمویمیہدایات۔
تاریخ ے
ن
اس باب می  ،اب تک پیش کی ر
ترق ےک مطابق شامل
گی معیار ےک اصولوں کو انئن شپ پروگرام یک
ر
طالب علم اور ن
ی
مئبان ن
کمپن ےک تعاون س۔  HEIsشاکت داروں ےک ذریےع الگو کیا جان گا  ،سب س پہےل
ن
سمجھن ےک رلی ایک یک انئنشپ اور نگر نائ
مقصد ےک رلی ےہ تمام مراحل ےک سلسےل می معیار ےک اصولوں کو
ن
ر
رہ ہی اور می کسوئ کا جائزہ ان اہم مرحےل ےہ جب نضوری
وضاحت ےک لی .الگو کرت ےک لی یک کوشش کر ے
 ،باب یک تشکیل اس ےک مطابق یک ر
گن ےہ جو انئنشپ ےک آغاز س پہےل ہوتا ےہ (جیےس معاہدے یک تیاری) ،
 ).انئن شپ ےک دوران (زیادہ تر مانیئنگ کا عمل) اور تجرت ےک اختتام یک طرف (حتیم تشخیص ےک ساتھ)

 4.1ر
انٹنیشپیاسکیمیکایقیام
ےک لی یہ مشورہ دیا جاتا ہ کہ وہ انئن شپ ن
کرت ےک خواہشمند طلباء ےک لی صنعتوں  HEIاس س پہےل کہ
ے
 ،کمپنیوں اور دیگر ن
مئبان اداروں ےک ساتھ یشاکت داری بنانا یشوع کرے  ،طریقہ کار کو تعلییم ادارے یک
سطح پر واضح طور پر بیان اور تشکیل دیا جانا چاہن ۔
یہ ان ےک تخلیق کردہ دستاویزات یک نضوریات می زیادہ تر نوکرشایہ ہی ،لیکن ان می واضح طور پر اور فہم
ن
ر
HEIsہوت ےک رلی ترتیب می،
چاہن اس طرح ےک پروگراموں ےک قیام یک
مقاصد اور ذہن می واضح ہونا
ن
ر
ے
مقاصد ےک طلباء یک تعداد س پھیالؤ سکی ہی کرت ےک لی شامل ہی ہر سال انئن شپ اسکیم می :توقعات
ن
پہنچن وایل کمپنیوں یک تعداد
 ،یشاکت داری ےک معاہدوں وغئہ ےک ساتھ
انئنشپ پروگرام کا اہتمام ے
کرت وقت ذہن می رکھنا ایک اور متعلقہ پہلو قویم قانون سازی ےہ۔ ہر ملک کا اپنا
مخصوص قواعد و ضوابط اور ہدایات ےہ س بہت مختلف ہو سکتا ےہ جس س ایک ایک کار ےک گائیڈ ےک پہےل
دورانیہ لیئ حقوق فریم ورک ،جماعتوں ےک فرائض  Canان س .باب می پیش یک مثالی ہی :دیگر پیش کیا
.ملوث اور مایل اور تو آگ
ر
ن
کارروائ ےک لی تیار ےہ۔ ان HEIآخر می  ،جب
اندروئ جائزہ لیا جاتا ےہ  ،ادارہ کاغذی
یک سطح پر
دستاویزات می نہ ضف ایم او یو یا ایل اے ماڈل شامل ہی  ،بلکہ انئن شپ ےک طریقہ کار  ،مواصالت ےک
چینلز اور طلباء اور کمپنیوں ےک انئن شپ معاہدے ےک مسودے ےک لی عمیل طریقہ کار ےک انتظام کا پلیٹ
فارم بیھ شامل ےہ۔
ےک رلی تیار ہ می ادارہ ےک طلباء یک HEIانئن شپ سکیم ROM ،ن
ن ایک اچیھ طرح س قائم یک بنیاد F
ے
بائ ن
مئ ن
کاروباری  .ن
کرت کو تیار کمپنیوں ےک نیٹ ورک یک تعمئ پر کام یشوع ایک انئنشپ پروگرام ےک تناظر
واقع ہ  ،لیکن پھر نیٹ ورک پورے ملک می یا اس س بیھ آگ  HEIادارے شہر یا عال ے
قسآ ے
سکی ہی جہاں
ے
مبن ے
کئت س ر
بڑھ سکتا ہ۔ اہم پہلو یہ ہ کہ یشاکت داری معلومات اور اپ ڈیٹس یک ی
شیئنگ پر ن
ہوئ
ے
ے
ہ جس س انئنشپ پروگراموں کو منظم ن
ے
سکن ےہ جو کہ اکیڈیمیا (یونیورسٹیوں ےک معامےل
کرت می مدد مل
ےمی) اور جدید ترین نضوریات یک عکایس ے
کرئ ےہ۔ اور صنعتوں یک جانب س قابلیت۔

 4.2ر
انٹنیشپیےسیپہلی
انئنشپ ےک انعقاد کا پہال قدم طالب علم کو تالش کرنا ےہ جو اس تجرت می مشغول ہو۔ یہ درخواست یا
ن
دلچسن ےک لی کھیل کال ےک ساتھ کیا جا سکتا ےہ
اندروئ طور پر ایونٹس  ،نیوز لیئز اور :
 HEIاس مہم کو
ی
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
مواصالت یک دیگر اقسام ےک ساتھ فروغ دیا جا سکتا ےہ ۔ یہ عمل ادارے یک جانب س پہےل س ےط شدہ معیار
یہ مرحلہ ایک ٹیم یک تعریف می شامل ےہ جو :ےک مطابق امیدواروں یک شارٹ لسٹنگ کا باعث بننا چاہن
تنظیم س متعلقہ تمام معامالت یک نگر نائ اور انئن شپ پروگراموں پر عمل درآمد ےک لی مسلسل کام کرے
ےیک ۔ اس ٹیم ےک فرائض ےک درمیان نقطہ نظر ےک تربیت یافتہ افراد کو واقفیت فراہم ن
کرت اور کھیل پوزیشنوں
ن یک کوشش یک ذمہ داری بیھ ہ ۔ ایک بار جب انتخاب مکمل ہوجا ر
ےک ساتھ امیدواروں کو مال ن
ن اور تربیت
ے
یافتہ افراد یک شناخت ہوجا ر
ے
کرسکی ہی ۔
ن تو  ،طلباء اب انئنشپ یک تیاری ےک مرحےل پر کام
ایم (اس مرحےل می اہم رسیم معاہدے یک تیاری اور دستخط ےہ۔ مفاہمت یک عام طور پر کہا جاتا یادداشت
پر ،یہ کر ے
سکی ہی جا ےک مطابق مسودہ تیار ٹیمپلیٹس جب تک تمام نضوری معلومات ےک ساتھ ساتھ )او یو
.اس ورژن می درج ہی ےک طور پر پہےل س تیار
ے
آہنک ےک لحاظ س ن
کاق یا کم مطالبہ کیا جا سکتا ہ :پہال معاملہ رنی پارٹئن
ایم او یو ےک پیچھے کام کوشش یا ہم
ے
ے
ر
یک طرف اشارہ کرتا ےہ  ،جبکہ دوشا معاملہ ایچ ای آئ اور متعلقہ کاروبار ےک درمیان طویل مدئ اور اچیھ
طرح س قائم یشاکت داری س مراد ےہ۔ یہ کہے بغئ کہ صحت مند یشاکت داری کو پروان چڑھایا جا سکتا ےہ
طریق س دیکھ بھال یک جا ر
ے
ن تو  ،گائیڈ می درج کچھ یا تمام اصولوں ےک ساتھ :اچیھ بات
اور اگر مناسب
ے
ر
ن
ن
ن
چیت  ،ہم آہنک  ،انئنشپ ےک سیکھن ےک مقاصد پر معاہدہ اور موصول ہوت وایل اچیھ رات اس کمپن می
کرت واےل طالب علم یک طرف س۔ تعاون یک رنن مثالی قائم ن
انئننگ ن
دلچسن اور وقت
کرت ےک لی رنن یشاکت
ی
ے
سکن ےہ۔ اس معامےل می بیھ  ،ایم او یو انئن شپ یک بنیادی معلومات ےک لی ایک معیاری
یک نضورت ہو
ن
ر
ن
اپن طلباء کو اس رنن پائ جان  HEIٹیمپلیٹ ےک طور پر کام کر سکتا ےہ۔ تاہم  ،یہ مشورہ دیا جاتا ےہ کہ
ن
ن
ن
ن
وایل مئبان کمپن می بھیج رہا ےہ تاکہ کچھ مشکل کاموں کو ہموار کرت اور کمپن یک سطح پر انئن اور
سئوائزر دونوں ےک ساتھ رابےط کا ایک مستقل چینل برقرار ر ن
کھن ےک لی اعداد و شمار
ی
یک مناسب تعداد تفویض یک جا سک۔
جائ ہ کہ یہ انئنشپ ڈھونڈ ن
س یہ توقع یک ے
ن اور طلباء کو ان ےک تعلییم ریکارڈ  ،مایل امکانات HEIs
ے
اور جاب مارکیٹ یک مجمویع درخواستوں ےک مطابق ان یک مشاورت می ایک اچیھ مدد فراہم کرتا
ےہ ۔ حقیقت می یہ آخری پہلو ضف اس صورت می حاصل کیا جا سکتا ےہ جب انئن شپ یک تنظیم ےک
سامی آ ر
ے
ن اور نگر نائ ےک عمل پر رنی ن
ن
ن
طریق س بات
پارٹئ ےک ساتھ مناسب
سیکھن کا عمل
دوران مہینوں می
ر
چیت یک جا ر
ن
ن
ن۔ اس کا مطلب یہ بیھ ےہ کہ اگر فریقی یک طرف س ضوری سمجھا جان تو بنیادی تربیت یا
ن
ےک معامےل می  ،انئنشپ جو رنی تعلییم نصاب می نافذ ہوت جا ریہ ےہ وہ SMARTEXبریفنگ یک فراہیم ۔
ے
سمارٹ ٹیکسٹائل ےک شعبوں می کام ن
نن
کیشئ پر غور کرے یک :در حقیقت
کرت وایل کمپنیوں اور ان یک تمام ایپیل
 ، R&Dیہ ثابت ہو چکا ہ کہ انئن ال سکتا ہ یونیورسن یک سطح پر بہت زیادہ تھیوری حاصل یک ر
گن اور
ے
ے
ے
مئ ن
۔)2019راناباہو  ( ،کو فروغ دیا گیا یا ان کمپنیوں یک عمویم طور پر انوویشن ڈگری جو ان یک ن
بائ کرئ ےہ
ر ے
تیاری ےک مرحےل می فراہم یک جا ن
ن وایل اس کوآرڈینیشن یک کوشش اس بات کو ن
ن یک کہ انئن
یقین بنا
ن
سیکھن واےل یک طرف س گزارے ر
ن
ن
گی عرض ےک دوران بڑے مسائل یا حئت ےک بغئ آسائ س
کمپن می
شپ
ہو ۔
ے
ن
مابی مواصالت اور ہم آہنک ےک اس پس منظر  HEIsمجمویع طور پر  ،ایم او یو کو
اور کاروباری ادارے ےک
ےک کام یک عکایس ن
کرئ چاہن  ،اور یہ ضف ایس صورت می حاصل کیا جا سکتا ےہ جب مسودہ کردہ
:دستاویزات می تمام معلومات درج ذیل ہوں
•پارٹیاں شامل ہی۔
•انئن شپ یک مدت
•انئن شپ کا مقام

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
•توقع کاموں کا خالصہ
ن
سیکھن اور تربیت ےک مقاصد
•
•حقوق اور تمام جماعتوں ےک فرائض
• ی
پارشمک
•سماج بیمہ
•توثیق ےک رلی کریڈٹ
یقین بنانا چاہن کہ طالب علم ن
کو اس بات کو ن
مئبان HEIsجیسا کہ معیار ےک اصولوں می ذکر کیا گیا ےہ ،
ن
کمپن می انئننگ ےک دوران منصفانہ سلوک حاصل کریں :اس ےک تمام تجرت اور قابلیت ےک ساتھ
ے
 ،تعلییم ادارہ بحث کر سکتا ےہ اور مناسب کام )(جو معاہدے کو محفوظ کرت وقت مالزم ہونا چاہن
حاصل کر سکتا ےہ کام س متعلقہ چوٹوں یا بیمار دنوں ےک لی سوشل انشورنس کوری ج ےک لحاظ س
حاالت ۔ دستاویز می انئن شپ اور حتیم نقل و حرکت یک حمایت می حتیم فوائد یک
فراہیم بیھ شامل ن
ر
چاہن (اگر ن
کمپن بئون ملک ےہ)۔
ہوئ
:اور ن
ن
کمپن کو درج ذیل نکات پر توجہ ن
مئبان ن
HEIsسیکھن ےک نتائج کا کیا تعلق ےہ ،
دین چاہن
•کلیدی مہارتی
•سماج مہارت۔
•تکنیک کام س متعلق مہارتی
ے
• ن
الثقافن استعدادات
بی
ن
ن
سیکھن ےک مقاصد کو اس مقصد کو
ہوت ےک باوجود ،
کام یک جگہ پر درکار مہارتوں یک ایک مکمل فہرست نہ
بیھ پورا کرنا چاہن جس یک طرف انئن کو مشئ ےک مقرر کردہ کاموں ےک مطابق کام کرنا چاہن ۔ کیس بیھ
کرت یک کوشش ن
جائ چاہن  ،عمیل اور ٹھوس نتائج حاصل ن
صورت می  ،پیمائش یک ن
کرئ چاہن اور رنی تعلییم
ن
سیکھن یک نضوریات ےک مطابق تیار کیا جانا چاہن جو کہ
پروجیکٹ ےک فریم ورک ےک  SMARTEXنصاب یک
اندر تیار کیا گیا ےہ۔
ن
ن
ایک اور اہم نکتہ جس پر زور دین یک ضورت ےہ وہ اس مرحےل می حقوق اور فرائض کا واضح قیام ےہ۔ یہ
ر
انتہائ اہمیت کا حامل ےہ کہ
 ،کاروباری تنظیم اور طلباء ایک دوشے یک ذمہ داریوں س بخوئ آگاہ ہی HEIs
تاکہ یشاکت داری کو ے
بہئ انداز می آگ بڑھایا جا سک اور تعاون کو مزید اطمینان ےک لی فروغ دیا جا سک۔ مثال
ن
ن
کو انئن شپ کوآرڈینیئ ےک نام پر بات چیت کرئ چاہن اور کس بنیاد پر بات چیت ہوئ HEIsےک طور پر ،
کمپن س توقع یک ے
چاہن۔ ایک یہ وقت می  ،ن
مئبان ن
جائ ےہ کہ وہ ایک شپرست تفویض کرے تاکہ طالب
ن
ر
علم کو روزانہ ےک کاموں می رہنمائ اور مدد فراہم یک جا سک۔ آخر می  ،تعاون کرت وایل تنظیم کو کام یک
جگہ پر انئن یک شگرمیوں کا جائزہ ن
لین ےک لی مناسب ٹولز پر تبادلہ خیال کرنا چاہن اور ان س اتفاق کرنا
ن
ن
پریزنٹیشئ وغئہ شامل ہو ے
سکی ہی ۔ :چاہن
ان می خود تشخیص  ،رپورٹس  ،اسائنمنٹس ،
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی

 4.3ر
انٹنیشپیےکیدوران۔

انئنشپ ےک آغاز س پہےل جو کچھ ہوتا ہ اس س مختلف  ،ایک بار جب طالب علم ن
ن ن
مئبان ن
کمپن می
ے
ے
پروگرام یشوع کیا ےہ  ،نگر نائ کا زیادہ تر کام اور دیگر متعلقہ شگرمیاں شپرست اور نگران کریں ےک۔ می کیس
ر
ن
ر
چاہن انئنشپ ےک انچارج
پہنچن ےک رلی ےک قابل ہونا
چاہن ،طالب علم ویں تک
ےک مسائل واقع ہو
پروگرام  ،دوشی طرف مسئلہ یک صالحیت س باہر جاتا ےہ تو :یہ ایک کام س متعلق مسئےل کا تعلق ےہ OSE
تو ن
ن
سئوائزر  ،انئن کو گھر ےک ادارے می انئن شپ کوآرڈینیئ تک
مئبان ادارے می یک اس
سنبھالی ےک لی ی
پہنچنا چاہن ۔
کیس بیھ صورت می ،نگر ن
سئوائزر کو ن
یقی ےہ کہ انئن ایک می کیا جاتا
ےک
یادہ
ز
س
سب
یک
کوششوں
یک
ائ
ی
ر
ہ جو کہ ن
ن
مالزمی یک طرف س سنبھاال جاتا ےہ کام ےک حاالت
چاہن :اس مرحےل می کام یک جگہ پر
یقین بنانا
ے
ن
ے
اضاق پروگرام شامل ےہ ،تو Yاور جتنا ممکن ہو سک (ےک لحاظ س انئن ےک رلی اطمینان بخش طریق س
بیھ
رہنمائ فراہم ن
ر
کی ر
کرت اور ر
گی کام یک نگر نائ اور  -workingوالوں
بئون ملک منتقل) ے ؛ شپرست انئن کو
ایم او یو می بیان کی ر
گی سنگ میلوں کا انچارج ےہ ۔
دلچسن نہی رکھتا ۔ انئن س HEIs
کا کام  ،اگرچہ کم کیا گیا ےہ  ،اس مرحےل می انئنشپ س پوری طرح
ی
ےک طلباء یک  HEIsدرخواست یک بنیاد پر مدد فراہم ن
کرت ےک عالوہ  ،انئن شپ کوآرڈینیئ یا ن
پارٹئ کمپنیوں می
شگرمیوں یک پئوی ےک لی منتخب کردہ عمےل س توقع یک ے
جائ ہ کہ وہ ن
سئوائزر اور طالب
مئبان ادارے می ی
ے
ماہ ےک عرض می ے
ہوئ ہی اور اس طرح ایک 3-6علموں س خاص طور پر چونکہ انئنشپس عام طور پر
دوشے یک نظر س محروم ہونا آسان ہ ۔ مواصالت می کام یک جگہ پر ن
ہوت وایل ی
پیشفتوں  ،انئنز کو جگہ
ے
سامی آ ر
ن
ن ہی شامل ہونا چاہن ۔
پر جن حاالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ےہ اور دیگر مسائل جو نوکری یک سطح پر

 4.4ر
انٹنیشپیےکیبعد۔ی
انئن شپ ےک اختتام می شگرمیوں یک ایک خاص حد شامل ے
ہوئ ےہ جس می تمام فریقوں یک اطمینان کو
ن ےک لی فعال یشکت یک نضورت ے
یقین بنا ن
ن
ہوئ ےہ۔
ن
مئبان ن
سئوائزر اور مانیئ دونوں کو انئن کو ایک جامع ر رات فراہم کرنا
کمپن می مدت ےک اختتام یک طرف  ،ی
یہ عمل ایک تحریری رپورٹ  ،روبرو مالقات یا محض مانیئنگ ےک ذریےع ہو سکتا ےہ۔ پچھےل مہینوں  :ےہ
کیس بیھ صورت می  ،طالب علم کو تحریری اور دستخط شدہ آراء فراہم یک ن
جائ چاہئی تاکہ .می جگہ
ن تاکہ تصدیق کا عمل عمل می آ ر
اس تعلییم ادارے کو واپس بھیج دیا جا ر
ن
معروض اور کوالٹیواٹ
ن۔ تشخیص
ن
نمئوں ےک ساتھ ساتھ اساتذہ ےک نقطہ نظر س معیار ےک مطابق یک جائ چاہن۔
ن
طلباء کو ن
ہوت یک بیھ حوصلہ
کمپن ےک عمےل اور انئن شپ کوآرڈینیئ دونوں ےک ساتھ کھیل بحث می مشغول
چاہن  ،اور اس ےک ذہن می tselfافز رائ یک ن
ر
جائ چاہن ۔ پروگرام می
شامل تمام جماعتوں کو فائدہ ہو جانا
ے
ن
ر
ن
ن
انئنز کا اطمینان ان ےک .انئن شپ می حصہ لین والوں ےک نقطہ نظر لین ےک لی ضوری ےہ کہ ذائ طور پر
ر
ن
سخن س متعلق ہ  ،یہ تاثر ے
ے
ہوت کہ یہ تجربہ مستقبل می
دین
ہوت واےل تاثرات س
فراہم کردہ اور موصول
ے
ن
ے
دوشے ساتیھ انئنز ےک حاالت کو بہئ بنان می مدد دے گا ۔
آخر می  ،توثیق کا عمل ہوسکتا ےہ۔ تمام دستاویزات کو جمع کیا اور تشخیص یک ےہ کیا گیا ےہ ایک بار
ایوارڈ تدرییس نتائج ےک مطابق طالب علم یک طرف س حاصل یک کریڈٹ پہنچ HEIsجب یہ نتیجہ اخذ کیا ،
ساخن تعلییم راستوں  . ،ر
ے
گی اور تعلق می انئنشپ ےک تجرت یک مطابقت تعلییم نصاب
توثیق زیادہ
ے
یا دوشے امتحانات ےک متبادل ےک لی کریڈٹ االؤنس یک شکل اختیار کر سکن ےہ ۔ کیس بیھ صورت می ،
کام ےک تجرت کا وزن تعلییم سطح پر کم از کم اتنا یہ متعلقہ ہونا چاہن جتنا کہ آج کل جاب مارکیٹ می ےہ
ن
تعارق باب می دیکھا جا چکا ےہ)۔
(جیسا کہ پہےل یہ
ن
ے
ن
حاضی ےک نہ ضف ثبوت اور جمع کیا جانا چاہن تھا پہنچایا HEIsایک تخورئ انئنشپ کرت ےک طور پر،
ن
یہ .یک رپورٹ دیگر مجمویع طور پر انئنشپ ےک تجرت پر متعلقہ فریقی  feedbacksکاموں بلکہ س

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ے
نمائندیک ے ےک رلی ایک اہم اثاثہ جائزہ ن
لین کنڈ انئنشپ ضف یہ نتیجہ اخذ کیا اور اگےل
معلومات یک
ر
.اصالح مستقبل ےک لی پروگرام
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ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔

- 20 -

Project reference number 610465-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی

 5.یونیورسٹیوںیےکیعمےلیےکیلییچیکیلسٹی۔
ن
اندروئ طور پر
یہ سیکشن پار نٹئ یونیورسٹیوں ےک عمےل ےک لی استعمال می آسان ٹول پیش کرے گا تاکہ
انئنشپ ےک اس مجمویع عمل کا خود جائزہ لیا جا سک جو نق الحال نافذ ےہ۔ چیک لسٹ اس میتھڈولوجیکل
گائیڈ می پیش کردہ طریقوں اور اشاروں پر ن
مبن ےہ اور ان تمام مراحل ےک بارے می اہم بصئت فراہم کرے
ے
ن
ن
ر
یک جو انئنشپ پروگرام پر سیٹ اپ  ،عمل درآمد اور رات جمع کرت ےک بعد یک جائ چاہن ۔

ےضورت ی۔
ر
انٹنیشپیےسیپہل ی۔

چیکی
ں
کری ی

ے
تبرص ی

ل
اعما ی

مفاہمت یک یادداشت (ایم او یو)
جماعتی شامل ہی۔
انئن شپ کا دورانیہ۔
انئن شپ کا مقام۔
متوقع کاموں کا خالصہ۔
ن
سیکھن اور تربیت ےک مقاصد۔
تمام جماعتوں ےک حقوق اور فرائض۔
معاوضہ اگر قابل اطالق ہو۔
ی
معاش ےئ بیمہ
توثیق ےک لی کریڈٹ۔
ن
سیکھن ےک نتائج یک تعریف
کلیدی مہارتی۔
سماج مہارت
نوکری س متعلق تکنیک مہارت۔
ے
ن
الثقافن صالحیتی۔
بی
تشخیص ےک لی اوزار۔
سئوائزر یک HEI
می انئن شپ ےک لی ی
شناخت
ن
مئبان ادارے می شپرست یک شناخت

ر
انٹنیشپیےکیدوران ی۔

شپرست یک جانب س انئن شپ یک نگر نائ۔
ےک درمیان  HEIانئنشپ ےک دوران طلباء
مواصالت ےک کھےل چینلز۔

ر
انٹنیشپیےکیبعد ی۔

طالب علم کو اساتذہ یک جانب س آراء یک
فراہیم۔
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انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
سئوائزر یک جانب س ر رات یک
طالب علم کو ی
فراہیم۔
انئن شپ پر طالب علم یک جانب س
مجمویع ر رات یک فراہیم۔
انئن شپ یک توثیق ےک لی تمام دستاویزات
) HEIبذریعہ(جمع کرنا
) HEIبذریعہ(تمام تاثرات جمع کرنا
ن
حاضی کا ثبوت۔
اگر قابل اطالق ہو تو کریڈٹ دینا۔
اگر قابل اطالق ہو تو انئنشپ یک پہچان یک
دوشی شکل۔
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۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی

 6.ضمیمہ
انٹنشپییپروگرام۔  - UNIWAر
 6.1کای ر
بہٹینیطریقہیکاری
ر
:انٹنشپیپروگرامیکاینام
کرت یک ہم ن
کیونکہ ضم ن
ن ن
اپن طالب علموں ےک رلی عمیل تربیت  /انئنشپ ےک دو قسم  UNIWAمی •
:یک ےہ
ر
ر
سب س پہےل ایک واجب یک دو سابق تکنیک تعلییم اداروں ےک سینئ ےک لی مطالعہ ےک آخری سال •
ےک یونیورسن پیدا ن
کرت ےک رلی مال دیا گیا ےہ کہ می چھ ماہ یک تربیت ادا یک اور  Atticaویسٹ
مخصوص سائیکل می یشکت اور ےہ
دوشی ایک مدت ےک ساتھ ،رنن یونیورسن ےک طالب علموں ےک رلی واجب نہی بلکہ اختیاری ایک •
.س ےل کر monthsتک  6months 2ےہ
ماہ س  6ماہ تک 2ستم ایک چھ ماہ  2 ،اور دوشا  1ر
ے
امیکایچلییکایوقتی
:انٹنیشپیپروگر
ر
ے
یحصہیلینیواےلیطلباءییکیتعداد
امیےکیتحتیانٹنیشپیمی
:اسیپروگر
ے
جنجائ ےک عمیل تربیت یک قسم یک تمام طلباء آٹھویں سمسئ بعد انجام ن
تخسوچت
دین ےک پابند ہی چھ ماہ گریجویٹ 1
ن
ن
ر
اس ےک نتیج می مخصوص سائیکل ےک تمام گریجویٹس ن پروگرام می ہزاروں یک .کرت ےک لی عمیل تربیت
تعداد می یشکت یک۔
ے
ر
قسم عمیل تربیت کا ضف طلباء اختیاری بجان ایک کورس یک انئنشپ کا انتخاب کیا کہ جو کارکردیک کا 2 ND
یونیورسن آف ویسٹ اٹیکا رنن ہ  ،اس ےک نتیج می بہت سارے ایےس نہی ہی جنہوں ن
ن .مظاہرہ کیا ےہ
ے
مخصوص پروگرام می حصہ لیا ہو اور ن
یقین طور پر  1000س کم  2018س آج تک پوری یونیورسن ےک لی۔

نییکیمٹ ے
ے
ر
ے
یکرنیوایلیکمپنیوںییکیتعدا یدی
بائ
یایکیانٹ
:اسیپروگرامیےکیفریمیورکیمی
ے
تخسوچت
جنجائ ےک عمیل تربیت یک قسم یک  4000س زائد کمپنیوں ایک انئن  2ےک رلی تاہم اس پروگرام ےک فریم ورک 1
ن
ن
ND
قسم عمیل تربیت کا می مئبائ یک ےہ کہ وہاں ہی
ن
ن
یہاں  400س کم کمپنیاں ہی جنہوں ن
ن
ن  2018س انئن یک مئبائ یک ےہ۔ کچھ کمپنیوں ن ایک یہ عرض می
ے
مئ ن
مئانوں پر ن
دو س زیادہ انئن مختلف ن
بائ یک ہو یک۔

تخسوچتیجنجائیےکیعمیلیتربیتییکیقسم ر
ر
1انٹنشپیےکیتناظری
تعارفی
ر
انٹنیشپیےکیلی ر
یشائط ی۔
انئن شپ ن
کرت واےل اداروں ےک ساتھ محکےم ےک تعاون یک یشائط  ،اصویل طور پر یہ ہی کہ یہ ادارے محکےم ےک
ڈھانج تیار
موضوع س متعلق ہوں اور انتظایم انتظایم عمل یک ایک اہم رینج ےک ساتھ مربوط تنظییم انتظایم
ے
کریں۔
ر
انٹنیشپیےکیلییکمپنیوںیکاینیٹیورکیبنانا۔

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
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۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ہر شعبہ پیداواری اور سماج اداروں ےک ساتھ مسلسل تعاون ےک تناظر می اور خاص طور پر پبلک اور
اپن ریشچ پروجیکٹ کو تیار ن
پرائیویٹ سیکئ ےک اداروں اور خدمات ےک ساتھ ن
کرت ےک تناظر می  ،طلبہ ےک لی
ن
یقین بنا ن
ر
انئن شپ کو ن
ن ےک لی ایک منظم بنیاد پر پہل کرتا ےہ۔ اس ےک عالوہ  ،یونیورسن ن کئیئ  ،رابطہ
ے
دفئ قائم کیا ہ جو ن
اپن قیام س ڈیفولڈ ہو کر مارکیٹ اور صنعت ےک ساتھ مسلسل تعاون کرتا ےہ۔
ے
ے
طلبہیکویپیداوارییتنظیموںیمی ر
یکیپوزیشنیتالشیکرنیےکیلییتیاریکرنا۔
یانٹنیشپی
پبلک اور پرائیویٹ سیکئ می انئن شپ تعلییم سال ےک دوران ے
بالئتیب شدیوں اور موسم بہار ےک سمسئوں
ےک آغاز ےک ساتھ دو بار یک ے
جائ ےہ۔
ہر سال اکتوبر اور اپریل می  ،ایک ٹیبل ڈیپارٹمنٹ یک ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جاتا ےہ  ،ان اداروں ےک ساتھ
جنہوں ن
دلچسن ظاہر یک ےہ۔
ن ڈیپارٹمنٹ ےک طلباء یک انئن شپ می
ی
انئنشپ ےک لی جگہ تالش ن
کرت ےک لی اعمال (اداروں ےک ساتھ رابطہ  ،یس وی بھیجنا  ،انئویو ےک لی مالقات
ہوت س ایک ماہ قبل طلباء خود ے
ن
کرت ہی۔
کا وقت مقرر کرنا وغئہ) انئنشپ یشوع
ر
یطلباءیانٹنشپس۔
پیداوارییتنظیموںیمی
انئن شپ ےک دوران  ،ایک انئنشپ کتاب رکیھ ے
جائ ہ جس می طلباء ےک روزانہ  ،ہفتہ وار اور ماہانہ ی
پیےس
ے
ے
ہوت ہی۔
درج
ن
انئنشپ یک کتاب آجر ن
ہوت پر محکمہ ےک
ن مکمل یک  ،دستخط یک  ،مہر لگا دی اور انئن شپ مکمل
سیکرٹریٹ می جمع کر رائ ر
گن۔
اس ےک بعد اس چیک کیا جاتا ہ اور انئن شپ مانیئنگ کمین اس پر دستخط ے
کرئ ےہ۔
ے
ن
سنگی وجوہات
اگر روزانہ انئنشپ کا موضوع شعبہ یک خاصیت س مختلف ہو یا کیس اور صورت می جب
ہوں تو انئنشپ مانیئنگ کمین یک رضامندی ےک بعد  ،انئنشپ باڈی کو تبدیل کرنا ممکن ےہ۔
ر
ے
نیشپیکایجائزہیاوریٹریٹیطلباءییکیمدد ی۔
زیریتربیتی،یانٹ
سئوائزر دونوں ےک ساتھ
انئن شپ مانیئنگ کمین انئن شپ باڈی می زیر تربیت طالب علموں اور ان ےک ی
ے
طریق س رابےط می ےہ  ،تاکہ ان یک انئن شپ ےک کورس ےک بارے می آگاہ کیا جا سک  ،کیس بیھ عمیل
منظم
مسائل کو حل کیا جا سک یا روزگار ےک تعلقات س متعلق مسائل کا انتظام کیا جا سک۔ انئن شپ تنظیم ےک
ن
مالزمی
انئن شپ کتاب می  ،طلباء اور سئوائزر ہفتہ وار اور ماہانہ بنیادوں پر تربیت یافتہ افراد ےک کام کو ریکارڈ ے
کرت
ی
ر
ہی۔ اس کتاب می  ،انئن شپ کمین ےک ایک رکن ن
ن ے
یمشاہداتیےکیساتھیساتھیانٹنشپییکیحتیمی
اپن
ریکارڈیکیایہ۔
تشخیصیکویبیھ
ے
ر
انٹنشپیکویمقاےلیےسیجوڑنا۔
اگرچہ انئنشپ کا مقصد مقالہ س مختلف ےہ  ،تاہم  ،اگر طلباء انئنشپ ےک موضوع کو مقالہ س متعلق کرنا
چاہن ہی تو  ،ہر ممکن کوشش یک ے
ے
جائ ےہ کہ وہ مقالہ ےک موضوع کو جوڑیں اور سب س بڑھ کر
انئن .
ے
شپ  ،تاکہ حقیق کام ےک حاالت می طلباء یک علیم مہارتوں اور صالحیتوں یک نشوونما کا ایک مضبوط نیٹ
ورک بنایا جا سک۔
بہت س معامالت می  ،مقاےل ےک موضوعات کو معلومات اور ڈیٹا یک نضورت ے
ہوئ ہ جس تک ن
ٹرین طلباء کو
ے
اپن مقاےل یک تفصیل کو آسان بنا ے
رسائ حاصل ے
ر
ہوئ ہ  ،جس ےک نتیج می وہ ن
ن ہی۔
ے
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
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۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ے
اس طرح وہ ن
ٹرین ےک فائدے ےک لی اس ڈیٹا یک پروسیسنگ می بیھ اپنا حصہ ڈالی ہی۔
ٹریٹیطلباءیےکیلی ر
ے
یانٹنیشپیےکیمواقع ی۔
اپن پیشہ ورانہ مہارتوں  ،مسائل کو حل ن
انئنشپ طلباء کو موقع فراہم ے
کرئ ہ کہ وہ ن
کرت یک مہارتوں اور
ے
اقدامات یک ے
ے
ترق  ،عقیل طور پر منظم کاروباری ماحول می پیشہ ورانہ اور تجربائ کام کا تجربہ حاصل
ٹرین طلباء ےک علم کو الگو ن
کریں۔ یہ موقع آجروں کو یہ موقع بیھ فراہم کرتا ہ کہ وہ ن
کرت یک صالحیت کا
ے
جائزہ لی اور ان ےک مستقبل ےک روزگار ےک امکان پر غور کریں۔
ے
جنجائ ےک عمیل تربیت یک قسم یک قانون  1983/1404پر ن
یک ساخت اور  "TEIتخسوچت
مبن پہیل بار قائم ےہ • 1
مطالعہ ےک  TEIمطالےع ےک ایک الزیم جزو ےک طور پر اور ان طلباء ےک لی ایک الزیم کردار ےہ جو ".آپریشن
پروگرام یک پئوی ے
کرت ہی۔
ن
اضاق
دلچسن می اضافہ ہوتا ےہ کیونکہ وہ گریجویشن ےک بعد مالزمت یک تالش می
طالب علموں یک
ی
ن
ے
ن
ر
ے
مسابقن فائدہ حاصل کرت ہی  ،جبکہ کن معامالت می وہ اپن انئنشپ مکمل کرت ےک فورا بعد پیشہ ورانہ
ے
ر
ے
شگریم تیار کرت ہی۔ انئن شپ چھ ( )6کیلنڈر مہینوں تک جاری ے
رہن ےہ  ،رہنمائ اور تشخیص یک جائ ےہ
اور شکاری اور نخ شعی یک خدمات اور کمپنیوں ےک ساتھ ساتھ ہر محکمہ ےک موضوع س متعلقہ سماج
گن ہ اور ہر محکےم می کام ے
تنظیموں می ے
ہوئ ہ۔ انئن شپ مانیئنگ کمین قائم یک ر
کرئ ےہ جو کہ
ے
ے
محکےم ےک ارکان پر مشتمل ےہ۔

ہی)۔  ECTSاس انئنشپ پروگرام می 20
ے
ن
یہ انئن شپ ہمیشہ ن
کمپن ےک ساتھ روزگار ےک معاہدے ےک ذریےع ادا یک جائ ےہ۔ کمپن روزگار یک قویم ایجنیس
ن
ے
س سبسڈی بیھ حاصل کرئ ےہ۔ انئن شپ کرت واےل تمام طلباء یک انئنشپ ےک لی ایک سخت طریقہ کار
ہ۔ سب س پہےل کئ ریئ  ،رابطہ اور انوویشن آفس ہ جہاں کمپنیاں ڈیٹا بیس می درج ے
ہوئ ہی اور طلباء کو
ے
ے
رسائ حاصل ے
ر
ہوئ ےہ جن کا اعالن ویب سائٹ ےک ذریےع کیا جاتا ےہ لیکن طلباء یونیورسن ےک
ان عہدوں تک
رابطوں  ،انئنشپ تنظیموں س باہر  ،یا ان ےک ن
اپن رابےط
ل
درخواستیکایعم ی
قدمیبہیقدم
•س معلومات کئ ریئ ،رابطہ اور انوویشن آفس یک ویب سائٹ کو اچیھ طرح س ےک طور پر ےک طور پر
ر
ر
ر
رہ ہی .
محکمہ ےک عہدوں ےک لی اور اداروں انئنشپ ےک لی طالب علموں ےک لی تالش کر ے
اپن انئن شپ یشوع ن
دلچسن ر ے
کھن ہی  ،ایک ماہ قبل اس شوس یا ن
•وہ طلباء جو ن
کمپن س
کرت می
ی
رابطہ ن
ن
دلچسن کا حامل ہو کیس انئویو ےک لی اپائنٹمنٹ لین ےک لی۔
کرت س پہےل جو ان یک
ی
•رجسئیشن یک تجدید

.

•ایک ریفرل ےک اجراء ےک رلی محکمہ ےک سیکرٹریٹ (جو ایک نخ ن
کمپن یا شوس می انئنشپ باہر ےل
جا ن
ن والوں) کو درخواست .
• ن
کمپن یا شوس س شٹیفکیٹ ،جس می مذکور ےہ کہ وہ ایک انئنشپ ےک رلی اور اس یک  /اس ےک
کمپن یا شوس یک طرف س برداشت کیا جا ر
فیس ن
ن گا کہ طالب علم کو قبول کرتا ےہ .

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
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۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
•ماہ ےک آخری ے
ن
ہفی می انئنشپ کتاب ،ریفرل (عوایم اور نخ کمپنیوں یا خدمات) &تی معاہدوں
(ضف نخ کمپنیوں می انئن شپ بیھ کرے گا جو ان لوگوں ےک) ،محکمہ ےک سیکرٹریٹ س یک
ے
وصویل (سیکریئیٹ ےک ایک اعالن طلباء ےک ساتھ مطلع کریں)۔
تی ( )3معاہدوں اور انئن شپ ےک رلی ذمہ دار ن
• ن
کمپن ےک شبراہ کو ریفرل جمع کر نات ےک فوری جمع کر نات
ر
ر
پر دستخط کی اور مہر ےک لی .
• ن
تی ( )3انئنشپ آجر یک جانب س معاہدوں یک رسید

.

عرض ڈیپارٹمنٹ ےک صدر یک طرف س دستخط کیا جا ر
تی ( )3محکمہ ےک سیکرٹریٹ کو معاہدوں یک ن
• ن
ن
گا .
•سیکرٹریٹ س دو ( )2معاہدوں یک وصویل (طالب علم یک فائل ےک رلی ایک ادارے یک فائل اور می
سیکرٹریٹ ،ایک یک فائل می س ایک ےہ)
•اچیھ طرح س ےک طور پر ایک ( )1ےک طور پر انئنشپ کتاب یک انئنشپ ےک آخر می جمع کر نات وہ /
ے
وہ کامیاب تکمیل اور انئن شپ ےک آغاز اور اختتام یک تاریخوں کا ذکر یک جہاں روزگار ایجنیس ےک
شبراہ س شٹیفکیٹ .
ے
ر
وعیکرنیےکیلی ے
ر
ورییشائط ی۔
یض
ٹریننگیش
:طالب علم کو چاہن
.1
.2
ر
ہوت۔
.3
.4

7ویں سمسئ آف اسٹڈیز ےک لی ن
اپن اندراج یک تجدید کریں ۔
ڈگری حاصل ن
ن
کورش می یشکت یک اور کامیاب
کرت ےک لی درکار کم از کم 3/2
سیکریئیٹ کو ریفرل جاری ن
کرت ےک لی درخواست جمع کروائی۔
ے
ن
کورش یک ادائیک کریں۔
عام طور پر دو ( )2اسپیشلن

ے
تربیتیکایمقامیتالشیکرنییکیتیاری
پبلک سیکئ اور پرائیویٹ سیکئ می انئن شپ پئیڈز ہی:
•اپریل st-1ستمئ th 30اور st 1اکتوبر س مارچ ےک 31

st.

کئ ریئ  ،رابطہ اور انوویشن آفس ےک ساتھ ساتھ ڈیپارٹمنٹ یک ویب سائٹ پر بیھ تمام اداروں ےک ساتھ ایک
بورڈ موجود ہ  ،جنہوں ن
دلچسن کا اظہار کیا ےہ۔
ن ڈیپارٹمنٹ ےک طلباء یک انئن شپ می
ی
انئنشپ ےک ےلی جگہ تالش ن
کرت ےک لی اعمال (اداروں ےک ساتھ رابےط  ،یس وی بھیجنا  ،انئویو ےک لی مالقات
ن
ہوت س ایک ماہ قبل طالب علم خود
کا وقت مقرر کرنا  ،وغئہ) مشاورت یک خدمات ےک ذریےع انئنشپ یشوع
.یک  CLIOے
کرت ہی۔
ر
تربیٹیکتاب۔ی
•طلباء یک یومیہ ،ہفتہ وار اور ماہانہ شگرمیوں انئنشپ کتاب می مکمل ہوجا ے
ن ہی

.

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
•یہ آجر کو باقاعدہ وقفوں س دیا جاتا ےہ کہ جہاں نضورت ہو اس مکمل کریں  ،اس پر دستخط کریں
اور اس آئتاکار یا گول ڈاک ٹکٹ( نام اور  VATنمئ یک نشاندیہ )ےک ساتھ مہر لگائی۔
•یہ انئن شپ ےک اختتام پر سیکرٹریٹ کو مکمل طور پر پہنچایا جاتا ےہ۔

ر
انٹنیشپیمعاوضہ ی۔
ن
معاوض یک رقم قویم اجتمایع معاہدے یک بنیاد پر ہر وقت درست ےہ کہ
• internsےک یک فراہم کردہ
ی
غئ نہئمند کارکن یک تنخواہ پر  80فیصد یک شح س مقرر کیا جاتا ےہ .
مشئکہ وز ے
•زیر تربیت ایک وقت می اور ایک ے
ن
معاوض پر 1
ارئ فیصےل ےک مطابق می پرشکشووں کو ادا
فیصد یک یشح س حاد ی
ن ےک خطرے ےک خالف سوشل سیکورئ  Organization- IKAیک انشورنس
ن
کرت  obligatorilyتابع ہی .
•طالب علموں کو روزگار ن
دین نخ ادارے ماہانہ االؤنس ادا کرتا ہ .ک ن
مپن ہر سہ مایہ ےک اختتام پر
ے
ہر ماہ  50فیصد معاوضہ وصول کرئے
ہیلینک ن
می پاور ایمپالئمنٹ آرگنائزیشن-اواے ای ڈی س
ےہ۔ ( http://prev.oaed.gr/index.php؟option=com_content&view=article&id=759
) :aa&catid=20&Itemid=132&lang=en
•عوایم خدمات ،مقایم حکام ،دیگر ، NPDDکمپنیوں اور  186،19 €یک رقم کو وسیع تر پبلک سیکئ
مقدار یک تنظیموں کو ادا پرشکشووں یک مجمویع ماہانہ معاوضہ یک رقم .
•اس ےک عالوہ ان ےک حق س معاوضہ اور انشورنس ےک رلی ،طالب علموں مالزمت یا ریٹائرمنٹ ےک کیس
دوشے کا حق حاصل نہی ےہ .
•انئنشپ  6ن
مہین مسلسل رہتا ےہ

.

•طلباء کرسمس یا ایسئ ےک تحائف ےک اہل نہی ہی۔
عدمیموجودیکی
سنگی وجوہات یک بنا پر جائز غئ ن
ن
حاضی کل می پانچ ( )5کام ےک دنوں می ہو سکتا ےہ.
•
•غئ ن
حاضیوں ،انئن شپ یک کتاب می قلمبند سمجھا اور سائن انئنشپ کمین یک طرف س منظور یا
ے
مسئد کر دیا.
ے
مخالفی۔
سنگی وجہ س اگر ر
ن
کوئ طالب علم مالزمت
•اگر مالزمت کا موضوع خاص س مختلف ےہ یا کیس
تبدیل کرنا چاہتا ہ  ،تو اس فوری طور پر ن
سئوائزر ےک ساتھ ساتھ انئن شپ کمین کو بیھ
اپن ی
ے
مالزمت یک ممکنہ تبدییل ےک لی مطلع کرنا چاہن ۔

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ے
•طالب علم کو الزیم طور پر سکریئیٹ می پوزیشن می باق وقت ےک لی ایک شٹیفکیٹ جمع کرانا
چاہن  ،انئنشپ ےک لی مطالعہ ےک رنی شٹیفکیٹ ےک لی درخواست کرنا چاہن (انئنشپ می ے
باق
وقت یک نشاندیہ کرنا)۔
•اور رنی معاہدے تیار کریں جس می انئنشپ یک تکمیل یک صحیح مدت چھ ( )6مہینوں تک ر
بتائ ر
گن
ہو۔
دوشییقسمییکیعمیلیتربیتیےکیلی ر
ق
ییانٹنیشپیکایسیاقیویسبا ی
ر
انٹنیشپیکایطریقہیکار ی۔
ر
عمیلیتربیتیےکیآغازییکیشائط۔
• یشکت یک یشائط  / NSRFانئنشپ می ایک طالب علم یک شمولیت ےک رلی معیار ،محکموں یک طرف
رہ ہی ،متعلقہ محکموں یک ویب سائٹسpraktiki.uniwa.gr ،پر اور عمیل پلیسمنٹ
س مقرر کر ے
رہ ہی .
کر
پوسٹ
پر
سائٹ
آفس یک ویب
ے
ے
•انئنشپ ادارے) ، (FYPAطالب علم  NSRFذریےع انئن شپ کرے یک جس می ،یونیورسن
ATLAS.grےک طلباء یک انئنشپ ےک مرکزی سپورٹ سسٹم می ایک انئنشپ ادارے ےک طور پر
سند یافتہ ہونا نضوری ےہ .
•اٹلس انئن شپ فراہم ن
کرت واےل (انئن) اداروں می انتخاب ےک رلی دستیاب ہی کہ انئن شپ کا ایک
ایک ڈیٹا بیس بنا ن
ن ،ملک می تمام تعلییم اداروں ےک ساتھ جوڑتا ےہ جو ایک مرکزی آن الئن شوس
ےہ .
•ایک یہ وقت می ،یہ لیئ مارکیٹ س متعلق مسائل اور اس می طلباء یک پہیل اقدامات پر جامع
معلومات فراہم کرتا ےہ .
مشقیےکیآغازیےکیمراحل ی۔
•باقاعدہ وقفوں ،ہر سیکشن ےک سائنیس آفیش انئنشپ آفس  praktiki.uniwa.grیک ویب سائٹ
پر ،ےک ساتھ ساتھ متعلقہ محکمہ یک ویب سائٹ پر شائع (انئنشپ آفس یک ویب سائٹ پر ایک
دلچسن ر ن
کھن واےل طلباء
لنک ےک ساتھ) "کا اعالن انئن شپ پروگرام  NSRFکا آغاز ”جس می یہ
ی
کو متعلقہ درخواست جمع ن
کرت یک دعوت دیتا ےہ۔
•طالب علم یک طرف س کورس انئنشپ ےک اعالن ےک بعد ،طالب علم ےک کوڈ ےک ساتھ مربوط ن
کرت ےک
رلی واجب ےہ  ،Eudoxus atlas.grnet.grاٹلس نظام می .
•درخواست جو رجسئڈ اور خدشات ہ جہاں ضف مخصوص اعالن ےک ن
اپن محکمہ ےک سیکرٹریٹ کو
ے
طالب علم یک طرف س پیش کیا جاتا ےہ .اگر طالب علم کو اس اعالن می انئن شپ ےک لی منتخب
نہی کیا جاتا ہ تو اس یک درخواست درست نہی ے
رہن۔ طالب علم کو ایک رنی اعالن می دوبارہ
ے
ر
درخواست ن
دین کا موقع ےہ جو کہ محکمہ یک طرف س شائع کیا جان گا۔ طالب علم درخواست یک
ن
درست اور بروقت جمع کرات ےک لی مکمل طور پر ذمہ دار ےہ۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ر
•ایک ممکنہ انئنشپ ادارے ) (FYPAاور ایک انئنشپ ےک لی طالب علم کو قبول کرتا ےہ کہ  FYPAیک
تصدیق ےک ساتھ ایک طالب علم ےک مواصالت (ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ےہ جس می ایک متعلقہ
معیار ےک فارم ،نہی ےہ) .
•محکمہ یک سائنیس آفیش کو ن
تی اصل کاپیاں می "طالب علم یک قبولیت شٹیفکیٹ" کا جمع
کروانا .
درج ذیل پر خصوض توجہ دیں:
ن
ے
" •طالب علم یک قبولیت یک سند" سخن  FYPAےک قانوئ نمائندے ےک دستخط ہی .
ے
•ایک بینک دستاویز  IBANاور بینک اکاؤنٹ ےک فائدہ اٹھا ن
ن یک درستک یک تصدیق ےک فارم ےک ساتھ
منسلک کیا جانا چاہن
•میدان می " " Α . Μ . Κ . Α .خصوض طور پر طالب علم ےک بیمہ شدہ کا رجسئڈ نمئ بھرا ہوا ےہ
نہ کہ والدین کا جس س طالب علم میڈیکل بیمہ شدہ ہ۔ اگر طالب علم ن
ن ن
ماض می کام نہی کیا
ے
اپن عال ے
ہ تو اس ن
ق ےک  IKAکو رجسئیشن نمئ جاری کرنا ہوگا۔
ے
L ELKEےک مجاز ڈیپارٹمنٹ یک طرف س "انئنشپ ےک لی خصوض مالزمت ےک معاہدے" ےک اجراء کا
مسودہ۔ معاہدہ پھر سائنیس افش کو بھیجا جاتا ےہ  ،جو نضوری چیک ےک بعد طالب علم کو بھیج
دیتا ےہ۔
•یونیورسنFYPA ،اور طالب علم ےک درمیان "انئنشپ ےک رلی خصوض مالزمت ےک معاہدے" ےک پانچ
ر
(ابتدائ طور پر طالب علم یک طرف س دستخط ر
کی اور اس ےک بعد دستخط
اصل کاپیاں سائن ان
ن
ر
قانوئ نمائندہ ،محکمہ ےک سائنیس آفیش ،ہیڈ یک طرف س سیل کر دیا
کی اور  FYPAیک
ن
ے
سخن س
قانوئ نمائندہ)۔ دستخطوں ےک حکم پر
ڈیپارٹمنٹ کا اور آخر می  ELKE UNIWAکا
ے
عمل کیا جاتا ےہ اور اس می ترمیم نہی یک جا سکن۔
جائ ہی  ،جو فوری طور پر  FYPAکو دیتا ہ  ،تاکہ ار ن
•دو ( )2کاپیاں طالب علم کو واپس کر دی ے
گائ
ے
ے
سکی ہی)۔ اس بات یک
سسٹم می نضوری طریقہ کار بنایا جا سک (آپ یہاں اس ےک بارے می دیکھ
نشاندیہ یک ر
گن ےہ کہ  ERGANIسسٹم می طالب علم یک رجسئیشن الزیم ےہ اور  FYPAsیک
ے
طرف س یک جائ ےہ  ،انئنشپ ےک آغاز یک تاری خ کو تازہ ترین۔ پھر فارم  E3.5 NSRFےک قابل انئن
شپ آفس کو بھیجا جاتا ےہ۔
•طالب علم محکمہ ےک سائنیس افش س انئنشپ کتاب (الیکئانک شکل می) حاصل کرتا ےہ اور اس
می دی ر
گن ہدایات ےک مطابق اس مکمل کرتا ےہ۔
•طالب علم انوینئی کارڈ مکمل کرتا ےہ اور متعلقہ انئن شپ آفس کو بھیجتا ےہ۔
عمیلیتربیتیےکیاختتامیکایطریقہیکار؟ی
اپن سیکریئیٹ می انئن شپ بک جمع کراتا ہ  ،طالب علم ن
طالب علم ن
ن مکمل طور پر مکمل کیا اور ن
کمپن
ے
سئوائزر پروفیش ےک ساتھ دستخط اور مہر لگا دی (جہاں نضورت ہو)  ،ن
سئوائزر
نئ ) (FYPAےک ی
اور ی
ن
گن ر
سیکریئیٹ یک طرف س درخواست یک ر
اضاق دستاویز محکمہ  ،انئنشپ یک کامیاب تکمیل یک تصدیق
کوئ
کریں۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ے
ن
• ن
کمپن ) (FYPAیک طرف س طالب علم یک ادائیک یک رسیدیں یک عرض ،یک صورت می طالب علم یک
معاوضہ می ن
کمپن حصہ لیتا ےہ .
•انئنشپ  NSRFےک مجاز د ے
فئ ےک رلی "انئنشپ یک تکمیل ےک شٹیفکیٹ" یک جمع آوری محکمہ یک
سائنیس آفیش یک طرف س .
•طالب علم ایگزٹ انوینئی کارڈ مکمل کرتا ےہ اور متعلقہ انئنشپ آفس کو بھیجتا ےہ۔
ر
ے
یپریکٹسیکہاںیکریسکییہی؟
طلباءیاپٹ
•طلباء ملک می اور خاص طور پر نخ شعی یک کمپنیوں می کچھ استثناء ےک ساتھ ن
اپن انئن شپ کر
ے
ے
سکن ہی۔ یہ استثناء متعلقہ محکمہ یک طرف س کیس یک
سکی ہی جو کہ پبلک سیکئ می یک جا
ے
بنیاد پر جانچ پڑتال یک جائ ہی .یہ استثناء مطالعہ ےک پروگرام یک خاصیت  ،یا طلباء یک خصوض
اقسام س متعلق ہی اور پرائیویٹ سیکئ می انئن شپ ےک حواےل س ایک خاص فیصد س
ے
سکی ۔
زیادہ نہی ہو
ر
کیسیکویانٹنیشپیکیےسیمےلییک؟ی
ر
کوئ اس س معلومات تالش کرسکتا ےہ:
•انئنشپ ےک صفج س" ،اشتہارات" ےک سیکشن می

.

•ان ےک محکمہ ےک پروفیشز ،موضوع ےک مفادات کیس کو اس ےک اکاؤنٹ می ہمیشہ ےل

.

ہوت ےک لی ر
ن
کوئ یوڈوکس کوڈ استعمال کرتا ےہ  ،جس ےک
" •اٹلس" نظام . ATLASسسٹم می داخل
ے
ر
ساتھ آپ کو آن الئن طالب علم رجسئ تک رسائ حاصل ہوئ ےہ۔
•ہر سیکشن ےک رلی دستیاب الشی تعاون یک فہرست

.

اپن لوگ جو میدان می کام کر ے
•آپ ےک ن
سکی ہی۔
•انئنیٹ

.

•کیس بیھ صورت می ،ایک ن
کمپن ) (FYPAاٹلس نظام می رجسئڈ ہونا نضوری ےہ

.

ر
یاورییہیکبیادایکیایجاتایہ؟
نیشپیمعاوضہیکیایہ
انٹ
ے
ے
وقن مالزمت مقدار می س ایک ( )1ماہ ےک رلی ن
• € 280،00کو کل ے
ٹرین طلباء ےک معاوضہ ،انشورنس
کوری ج شامل ےہ .
انیانشورنسیےکیساتھیکیایالگویہوتایہ؟
تربیتیےکیدور
ے
•انئنشپ ےک دوران زیر تربیت طالب علم ضف پیشہ ورانہ خطرے ےک خالف بیمہ کیا جاتا ےہ .یہ
انشورنس یشاکت  12ویں انشورنس کالس یک عائد تنخواہ ےک  1فیصد ےک برابر ےہ اور بزنس پروگرام
ے
"مسابقن انئپرینیورشپ اور انئپرینیورشپ  "2020-2014ےک تحت نافذ کردہ "ویسٹ اٹیکا
ے
یورئ سوشل فنڈ
یونیورسن آف ہائر ایجوکیشن یک انئنشپ" ایکٹ ےک فنڈز س احاطہ کرئ ےہ۔ ی
)(ESF
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
انیہیکیایہیاوریعمیلیتربیتیےکیاوقاتیکیایہی؟ی
دور
ے
•انئنشپ دو ( )2پانچ ( )5مکمل وقت ےک ماہUNIWA ،می س ہر سیکشن ےک نصاب ےک لحاظ س
آخری کر ے
سکی ہی .
ٹرین یونیورسن ےک طالب علموں ےک ن
مہین می ایک کل ے
• نق ن
وقن شیڈول ےک طور پر ،متعلقہ خاص می،
مالزمی یک ایس ادارہ کل ے
ن
ن
وقن شیڈول کیا جاتا ےہ .
کمپن )(FYPA
ے
طالبیعلمییکیکمپٹیپریکیایذمہیداریاںیہی ی؟
نن
•اس ےک کام یک جگہ می ن
ریگولیشئ ےک ساتھ ساتھ کیس بیھ دوشے ےک ضابےط
ٹرین حفاظت اور لیئ
کمپن یا شوس ےک عمےل پر الگو ن
ن
ہوت پئوی کرنا واجب ےہ .کام یک جگہ ےک ضوابط یک صوابدیدی
غئ ن
ے
سکن ےہ۔
حاضی یا خالف ورزی روزگار ےک خاتےم کا باعث بن
کیایطالبیعلمیکویاپٹ ر
یانٹنشپیےکیدورانیغٹ ے
یحاض ے
ے
یکایحقیہ؟
یرہن
ے
•انئنشپ ےک دوران ،ن
ن
سنگی وجوہات یک بنا پر سوا ہو سکتا
ٹرین طالب علم نہی غائب ،جائز اور
ہ .غئ ن
ے
ہوسکی ہی۔
حاضی ےک دن  7دن تک انئنشپ یک مدت پر منحرص
ے
سخن س انئنشپ کتاب می درج یک ے
•غیر ن
ے
جائ ےہ۔
حاضی
ر
نی ے
یہی؟
یتبدییلیہویسکٹ ے ی
کمپٹیمی
کیایتربیتیےکیدورا ی
•صورت می ایک ن
کمپن ) (FYPAیک انتظامیہ عام طور پرشکشووں ےک روزگار پروگرام ےک محکمہ یک
ن
انئنشپ کمین ےک فیصےل ےک بعد می انئنشپ روکن یک پئوی نہی کرتا یا دوشے طریقوں س ان کو
مالزم ،یہ ممکن ےہ ،مخصوص کام یک جگہ
ٹرین مل جاتا ہ کہ وہ وسیع ن
•صورت می ن
معن می اس کا خاص ےک معامالت می مرصوف نہی ےہ ،وہ
ے
سئوائزر
سئوائزر کو ،اور ان ےک محکےم ےک ی
اس ایک نوٹ می ،دونوں ےک کام یک جگہ ےک رلی مقرر ی
ر
ن
پروفیش کو بیان کرنا نضوری ےہ .مؤخر الذکر فیصلہ کرتا ےہ کہ نوکری تبدیل کرت یک کوئ وجہ ےہ یا
نہی۔ اگر ر
ٹرین کو دوشی پوزیشن پر ر ن
کوئ وجہ ہ تو  ،یہ انئن شپ کمین ےک ساتھ ن
کھن ےک لی
ے
تعاون ے
کرئ ےہ۔
•ماہ ےک رلی کہ طالب علم کام کر ریہ ےہ ،وہ  /وہ انئنشپ کتاب مکمل اور آجر یک جانب س متعلقہ
شٹیفکیٹ حاصل کرتا ہ .پھر  ،رنن پوزیشن می  ،انئنشپ ضف اس وقت ےک لی یک ے
جائ ےہ جو
ے
انئنشپ یک مطلوبہ مدت پوری کرے۔

ورتیہ؟ی
سیبارےیمیییکہاںیباتیکریسکتای ےہیکہیمجھےیتربیتیےکیمسائلیےکیلیییکیای ےض
ایکیطالبیعلمیا ی
ے
سئوائزر۔
•ڈیپارٹمنٹ انئن شپ کمین  /اسٹوڈنٹ انئن شپ ی
•انئنشپ ےک کیمپس می آفس Egaleoگروو
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
•انئنشپ قدیم زیتون گرو ےک کیمپس پر ے
دفئ
تشہٹی
•تمام انئنشپ طریقہ کار انئنشپ ویب سائٹ  praktiki.uniwa.grذریےع مرکزی الگو کیا جاتا ےہ
• "NSRFپروگرام ےک ذریےع انئنشپ ےک آغاز ےک رلی اعالنات" انئنشپ ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا اور

:

رہ ہی
متعلقہ محکمہ یک ویب سائٹ پر شائع کر ے

.

گن ہ کہ وہ اعالنات جو پہےل انئن شپ ویب سائٹ پر شائع نہی کی ر
•اس بات یک نشاندیہ یک ر
گی تھے
ے
ے
ر
ے
وہ درست نہی ہوں ےک اور جو بیھ درخواستی پیش یک جا سکن ہی انہی غلط سمجھا جان گا۔
•محکموں یک تشخیص منٹ انئنشپ سائٹ پر پوسٹ کر رہ ہی اور اس ےک بعد ے
اعئاض عمل کو
ے
مندرجہ ذیل ہ .منٹ دستخط شدہ پوسٹ کی جا ے
ن ہی۔
ے
•وہ طالب علم جو رزلٹ ےک حواےل س ے
اعئاض جمع کرنا چاہتا ےہ  ،اس انئنشپ یک ویب سائٹ پر نتائج
ن
ے
ن
ےک اعالن س پانچ ( )5کاروباری دنوں ےک اندر ن
سامی اپیل کرت کا
اپن محکمہ یک اعئاضات کمین ےک
حق حاصل ےہ۔
• ے
اعئاض مدت ےک اختتام ےک بعد ،تفویض ن
مئیں متعلقہ محکمہ ےک سائنیس آفیش یک طرف س مرتب یک
رہ ہی .
اور اس ےک بعد انئنشپ ویب سائٹ پر شائع کر ے
گن ہ کہ این ایس آر ایف پریکٹس ایکٹ ےک نفاذ ےک تناظر می گردش ن
ر
کرت وایل تمام
•یہ نشاندیہ یک ن ے
ر
ن
ن
ن
شکلوں (اندروئ اور بئوئ) می  ،این ایس آر ایف ےک لوگو دکھائ دین وایل جگہوں پر ہونا ضوری
ےہ۔
فارمیاوریدستاویزاتیےکیساتھ۔
" •انئنشپ ےک لی طالب علم یک قبولیت کا شٹیفکیٹ"۔
" •انئنشپ کتاب

".

" •تکمیل ےک شٹیفکیٹ
" •ان پٹ انوینئی

".

".

" •انوینئی باہر نکلی کارڈ

".

ے
ر
ییونائ ٰ
اٹلس:
کزییانٹنیشپیسپورٹیسسٹم۔
یاعیلیتعلیمیےکیطلباءیےکیلییمر
ےکیبارےیمی
ی
ے
جوڑئ ےہ جو یونان ےک تمام تعلییم "
اٹلس" ایک سنئالئزڈ آن الئن شوس ےہ جو ان کمپنیوں کو آپس می
اداروں ےک ساتھ انئن شپ یک پوزیشنی فراہم ے
کرئ ہی۔
مقاص ید
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
:خدمت ےک مقاصد یہ ہی
•دستیاب انئن شپ عہدوں ےک مرکزی ڈیٹا بیس یک تخلیق
•دستیاب انئن شپ عہدوں یک تعداد می اضافہ
•اسٹیک ہولڈرز ےک درمیان رابطہ ےک طریقہ کار کو آسان بنا ن
ن
•بیوروکرییس یک تخفیف
یشکتیےکیلی ر
اٹلس"یپروگرامیمی ر
یشائطیویضوابط۔ی"
ہر یشکت ن
کرت وایل ن
مئبان ن
کمپن کو "اٹلس  -سنئل سپورٹ سسٹم فار یونیورسن
.1
اسٹوڈنٹ انئنشپس" پروگرام می حصہ ن
لین س پہےل ان یشائط کو غور س پڑھنا
چاہن۔ "اٹلس" پروگرام می ہر ن
کمپن یک یشکت ان یشائط یک واضح اور غئ ی
مئبان ن
مشوط
قبولیت کو ظاہر ے
کرئ ےہ۔
"اٹلس" پروگرام می یشیک ن
مئبان ن
کمپن واضح طور پر اور بغئ ریزرویشن ےک اعالن
.2
ے
ے
کرئ ےہ اور قبول کرئ ےہ کہ پروجیکٹ ےک انفارمیشن سسٹم ےک اندر ان ےک تمام اعمال ان
ے
یشائط و ضوابط اور قابل اطالق قانون یک پابندی کریں ےک۔
ن
"اٹلس" می رجسئیشن ےک بعد ر
قانوئ نمائندے ےک دستخط کردہ
ہائ کورٹ ےک
.3
ن
ی
ن
ن
مئبان کمپن یک شکت کا شٹیفکیٹ قانون  1986/1599ےک عی مطابق اعالمیہ کا کام کرتا
ےہ۔
ے
ہائ کورٹ ق ن
یشاکت ےک شٹیفکیٹ ےک ساتھ  ،یشکاء ر
قدرئ
انوئ طور پر ایک
.4
ی
ے
شخص کو اختیار دین ےہ  ،جو "اٹلس" پروگرام کا ذمہ دار بن جاتا ےہ اور پروگرام می شکت
ےک لی خود بخود یشائط و ضوابط کو قبول کرتا ےہ اور ان یک تعمیل کرنا نضوری ےہ۔ مجاز
رابےط واےل شخص یک طرف س ر
کوئ عمل یا کوتایہ ن
مئبان ن
کمپن کا عمل یا کوتایہ سمجیھ
ے
جائ ےہ  ،جو کہ مکمل طور پر ذمہ دار ےہ۔
ر
ر
یشکاء ہائ کورٹ کو  GRNET SAیک طرف س اٹھان ر
گی کیس بیھ دعوے کو قبول
.5
کرت اور اس قبول ن
ن
کرت یک نضورت ےہ اور  GRNET SAاور ان ےک ڈائریکئز  ،افشان ،
ن
مالزمی  ،یشاکت داروں اور ایجنٹوں کو ہرجا ن
ن
(قانوئ فیس سمیت)  ،فیصےل اور
ن  ،اخراجات
نٰ
مستثن قرار دینا چاہن۔ تیشے
کیس بیھ دوشے اخراجات یا دعووں یک ذمہ داری س
فریق ےک ذریعہ جو موجودہ قانون سازی یک خالف ورزیوں کا نتیجہ بن سکتا ےہ  ،جب
پروجیکٹ ےک انفارمیشن سسٹم می انئنشپ یک پوزیشن می داخل ہوتا ےہ اور  /یا طالب
علموں ےک انئنشپ ےک دوران۔
ے
ہائ کورٹ ن
یشکاء ر
ن واضح طور پر اور سنجیدیک س اعالن کیا کہ تمام ریکارڈ شدہ
.6
معلومات درست اور درست ہی۔ کیس بیھ تبدییل یک صورت می رجسئڈ تفصیالت کو اپ
کرت ےک لی یشیک ر
ڈیٹ ن
ہائ کورٹ واحد ذمہ دار ےہ۔
ہائ کورٹ ےک ے
لین واےل ر
حصہ ن
ذائ ڈیٹا کا انتظام اور تحفظ ان یشائط ےک تابع ےہ اور
.7
ے
ذائ ڈیٹا یک پروسیسنگ اور مواصالت یک رازداری ےک حواےل س افراد ےک عمویم تحفظ ےک لی
ن
یورئ قانون یک متعلقہ دفعات  ،جیسا کہ مجاز آزاد ےک فیصلوں س تعبئ کیا گیا ےہ
یونائ اور ی
انتظایم حکام۔ کیس بیھ صورت می  GRNET SAاس ویب سائٹ ےک ذریےع حصہ ن
لین وایل
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ن
مئبان کمپنیوں یک اطالع پر ے
ن
ی
ذائ ڈیٹا ےک تحفظ یک شائط کو تبدیل کرت کا حق محفوظ رکھتا
ےہ۔ GRNET SAکیس بیھ طرح س کیس بیھ تنازعہ می ملوث نہی ےہ جو ""ATLAS
ن
ے
قانوئ افراد ےک درمیان پیدا ہو سکتا ےہ۔
قدرئ یا
پروگرام می شامل تیشے
ر
ی
پروگرام می یشکت ےک لی ہائ کورٹ یک واضح اور غئ مشوط رضامندی شامل
.8
ے
ر
ےہ۔ ان ےک ذائ ڈیٹا کا اندراج ایک فائل می جو ان ےک لی رکیھ گن ےہ  ،اور ب۔ GRNET
SAیک طرف س اس پروجیکٹ ےک نفاذ می  N.2472/1997یک یشائط ےک مطابق قابل
مئبان کمپنیوں س رابطہ ن
لین وایل ن
اطالق ترمیم اس طرح GRNET SA ،حصہ ن
کرت اور انہی
ے
پراجیکٹ س متعلقہ مسائل س آگاہ ن
کرت ےک لی ذائ معلومات استعمال کر سکتا
مئبان کمپنیوں یک فراہم کردہ معلومات یک ے
لین وایل ن
ہ۔ GRNET SAحصہ ن
ذائ نوعیت یک
ے
ن
ے
قانوئ) کو ان یک
(قدرئ یا
حفاظت کرتا ےہ اور کیس بیھ وجہ س کیس تیشے فریق
رضامندی ےک بغئ نہی پہنچا سکتا  ،قانون یک متعلقہ دفعات اور ضف متعلقہ حکام ےک
استثناء ےک ساتھ.
ے
ی
GRNETبغئ کیس پیشک اطالع ےک ان شائط می ترمیم  /اپ ڈیٹ کر سکتا
.9
ے
ےہ۔ اس وجہ س  ،جب بیھ آن الئن شوس "اٹلس" استعمال کرت ہی  ،ہر صارف کو
استعمال یک قابل اطالق یشائط کو چیک کرنا چاہن  ،کیونکہ "اٹلس" پروگرام می یشکت ان
مشوط قبولیت کو ظاہر ے
یشائط یک واضح اور غئ ی
کرئ ےہ۔
اہمیچیلنجز۔
طریقہ کار اچیھ طرح س کام کر چکا ےہ اور پوری یونیورسن می جانا جاتا ےہ اور ہر تعلییم سال می طلباء ےک
حقیق مشکالت ے
معلومائ سیشن کا اہتمام کیا جاتا ہ۔ ر
ے
ے
باق نہی ہی  ،تمام طلباء قابل قبول
کوئ
لی ایک
ے
ن
ن
ن
ے
ن
انئن شپ کر سکی ہی۔ اس ےک عالوہ  ،کمپنیاں طالب علموں یک انئنشپس کو اپن مالزمی ےک اتی کم معاوض
کمپن پر  OAEDمی اضا ن
ے
ن
سمجھن ہی کیونکہ انہی آدےھ فنڈ
ق کا ایک اچھا حل
یک طرف س دیا جاتا ےہ۔
ےک ساتھ رابےط یک نضوریات کم ہی (انئن شپ کوآرڈینیئ تفویض کریں  ،سیٹ آؤٹ ٹاسک ےک ساتھ UNIWA
انئن شپ معاہدہ ن
کرت می مدد کریں  ،معاہدے پر دستخط کریں  ،انئنشپ ےک دوران طالب علم یک نگر نائ
 ،تاکہ کمپنیاں ن
اپن کام ےک عمل پر توجہ مرکوز ) سسٹم ےک ذریےع آخر می ایک تشخیص دیں UNIWAکریں ،
کرسکی۔
فوائد۔ی
ےک لی  HEIاگرچہ انئن شپ ےک فوائد بنیادی طور پر طالب علم اور اس می شامل ن
کمپن ےک لی ہی  ،کچھ
ے
سکی ہی  ،جیےس
دلچسن کا باعث بن
:بیھ
ی
ے
صنعن نیٹ ورک یک توسیع
•
صنعن یشاکت داروں ےک ساتھ تعلقات کو مضبوط بنا ن
ے
ن
•
•عام سائنیس مفادات تالش کریں
•تکمیل یک مہارت
•پیداوار ےک عمل اور  workflowsےک ے
بہئ علم
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
سبقیسیکھا۔
دیا گیا پروگرام ایک ایسا پروگرام ہ جس می انئن شپ چال ن
ن ےک لی محدود اوور ہیڈ ہوتا ےہ  ،جبکہ اس بات
ے
ر
یقین بنا ے
ہوت کہ انئنشپس ن
ے
:کو ن
پہنچن ہی
اپن مقاصد تک
ن
ر
ے
طریق ن
انجینئنگ
(اپن
انئن شپ می نظم و ضبط س متعلق علم  ،مہارت اور
.1
پروگرام یا مرکزی مضمون ےک لی مخصوص) کو مربوط کریں۔
ر
انجینئنگ یک مہارتوں کو ایک یا زیادہ مخصوص مسائل پر منظم ،
حاصل شدہ
.2
ے
طریق س الگو کریں۔
درست اور منظم
تعلییم یا پیشہ ورانہ کثئ الشعبہ ماحول می ٹیم ےک رکن یک حیثیت س کام کرنا۔
.3
ے
ے
تخلیق صالحیتوں  ،ذائ پہل اور تنقیدی سوچ ےک ساتھ آزادانہ طور پر کام کریں۔
.4
تکنیک اور/یا سائنیس موضوع پر تحریری طور پر رپورٹ کریں  ،دستاویز یک ترتیب ،
.5
زبان اور ساخت پر توجہ دیں۔
ے
ے
تکنیک اور/یا سائنیس موضوع پر سائنیس درستک اور درستک پر توجہ ےک ساتھ
.6
تحریری رپورٹ کریں۔
جو بات اہم ےہ وہ یہ ےہ کہ دونوں صورتوں می انئنشپ پروگرام یونیورسن بھر
.7
ن
ن
می ےہ  ،جس ےک تحت ایک بورڈ ق ڈیپارٹمنٹ تمام انئنشپس یک نگرائ کرسکتا ےہ اور اس
بات کو ن
ن
مابی موازنہ ےہ۔
یقین بناتا ےہ کہ سطح طلباء ےک

طالبیعلمیکایانٹنیشپیکایتجربہ۔ی  - UNIWAر
ر
بہٹینیمشقییی
6.2

۔

برمنگھم یونیورسن۔  :ے
ر
ییونیورسٹیکاینامی
پارٹٹ
نیوکلیئ روبوٹکس :نصابیجسیمی ر
ر
یانٹنیشپیپروگرامیداخلیکیایگیایتھای
) (NCNRنیشنل سینئ فار
) (ERLایکسئیم روبوٹکس لیب  :ے
کمپٹیکاینامیاوریشعبہی
بانیکمپٹیمی ر
ماہ۔  : 6ے
ے
یانٹنیشپییکیمدتی
مٹ
تعارفی
می قائم  ،برمنگھم ن
ن 1900یونیورسن پہےل چانسلر  ،جوزف چیمئ ن
لی ےک بنیاد پرست وژن س آگ بڑیھ۔
ے
اعیل تعلیم ےک لی ایک رنی ماڈل یک نمائندیک یک۔ یہ انگلینڈ یک پہیل شہری یونیورسن تیھ  ،جہاں تمام مذاہب
س زائد مختلف انڈر گریجویٹ کورس پیش 350اور پس منظر ےک طلباء کو مساوی بنیادوں پر قبول کیا گیا۔
کی جا ے
ر
ن
انجینئنگ س نفسیات تک۔ تدریس اور تحقیق کا آپس می گہرا تعلق
سائنش ،
ن ہی  ،بزنس س بائیو
ہ  ،انڈرگریجویٹ طلباء کو حوصلہ افز رائ ے
کرت ہی کہ وہ ن
اپن مضمون اور اس س آگ رنی آئیڈیاز تالش کریں۔
ے
طلباء کا انتخاب ن
کمپن یک طرف س زیادہ تر تعلییم معیار پر اور اس حقیقت پر بیھ کیا جاتا ےہ کہ آیا طالب
اور روبوٹکس س متعلق موضوعات ےک ساتھ مرصوف رہا ےہ ۔ دونوں جماعتوں (ہوم AIعلم اس س پہےل
ن
ن
ہوت س پہےل قائم
مابی ایک باضابطہ معاہدہ ےہ جےس تنظیم می شامل
یونیورسن اور پار نٹئ یونیورسن) ےک
کرنا ہوگا۔
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ر
انٹنیشپییکیتفصیل ی۔
این یس این آر ایک باہیم تعاون کا منصوبہ ہ جس می برطانیہ یک  8یونیورسٹیوں ےک ن
بی االقوایم ماہرین اور
ے
ایٹیم صنعت ےک  +30یشاکت دار شامل ہی۔ برمنگھم یونیورسن یک شبرایہ می  8یونیورسٹیوں کا کنسورشیم
جوہری فضےل ےک مسئےل کو حل ن
کرت ےک لی جدید ٹیکنالوج تیار کر رہا ےہ۔ مشن برطانیہ کو تابکار مادوں س
ن
انسائ فوائد جوہری حفاظت س بہت آگ ہی۔ برمنگھم ایکسئیم
پاک کرنا ےہ  -لیکن ان یک ٹیکنالوج ےک
یک جوہری اور  AIیورپ یک سب س نمایاں یونیورسن لیب ےہ جو جدید روبوٹکس اور ) (ERLروبوٹکس لیب
ے
ر
نن
کیشئ ےک لی وقف ےہ۔
ماحولیائ ایپیل
انتہائ
دیگر
ے
ے
ن
برمنگھم ای آر ایل ےک محققی جدید ترین الگورتھم اور کنئول ےک طریق تیار کرت ہی۔ طلباء الگورتھم اور
ن
ر
تکنیک تیار ن
دلچسن ر ے
انسائ روبوٹ ٹیموں می انسانوں ےک ساتھ
کھن ہی جو مشینوں کو
انتہائ
کرت می
ی
ے
دین اور انسانوں کو نقصان س دور ر ن
حقیق دنیا ےک مفید کاموں کو انجام ن
کھن یک صالحیت ےک
تعاون کر نت ،
ساتھ بااختیار ے
بنائ ےہ۔
سئوائزر منیجر ےک ساتھ مل کر اس بات کو ن
ن
یقین بناتا ےہ کہ طالب علم کو
کمپن یک معاونت مسلسل ےہ  -ی
ن
ن
ن
ے
ن
اچھا سلوک  ،علم اور قیمن بصئت مےل۔ مالزمی بیھ بہت سخ اور اپن علم کو بانٹی ےک لی کھےل
ہی۔ یونیورسن یک طرف س  ،مستقل تعاون موجود ےہ جو انئن شپ ےک ایک عظیم تجرت می معاون ےہ۔
سئوائزر ہر ماہ ایک تحریری رپورٹ یک بنیاد پر تشخیص کرتا ےہ جو یونیورسن پوسٹ گریجویٹ ریشچر
ی
کمیونن (ئ ج آر) کو پیش یک ے
جائ ےہ۔
ی
اہمیچیلنجز۔
کرت یک نضورت ے
کارروائ یک پئوی ن
ر
ہوئ ےہ بنیادی طور
ایک بار جب طالب علم منتخب ہو جاتا ےہ  ،کاغذی
وہ ن
سئوائزر اور مینیجر یک طرف س انجام دیا جاتا ےہ تاکہ اس طرح کیس بیھ مشکالت کو روک سک
کمپن .پر ی
ن
ن
س براہ راست رابطہ کرت اور معاہدے کا بندوبست کرت ےک انچارج ہی۔
ن
بنیادی چیلنج اس طریقہ کار ےک بارے می ےہ جس می طالب علموں کو آباد ہوت ےک لی عمل کرنا پڑتا ےہ۔ یہ
چیلنجز رہائش  ،سماج تعامل وغئہ تالش ن
کرت س متعلق ہی  ،خاص طور پر  ،برطانیہ می مخترص وقت ےک
کرت می دشواری ایک اہم مسئلہ ہ۔ تاہم  ،سئوائزر ن
لی رہائش تالش ن
ن لیٹنگ/اسٹیٹ ایجنٹوں س رابطہ
ی
ے
کرت اور خیاالت کا اہتمام ن
ن
کرت می مدد یک۔
ر
ر
ان ےک عالوہ  ،وبائ امراض ےک دوران لیبارٹری می طلباء یک رسائ ےک حواےل س کچھ چیلنجز بیھ
ر
ہی۔ مشکالت ےک باوجود  ،طالب علموں کو محض احتیایط تدابئ پر عمل ے
ہوت اور ان لوگوں کو مطلع
کرت
کرت یک اجازت ہ جو لوگوں کو اندر آ ن
ن
ن ے
دین ہی۔
ے
فوائد۔ی
یونیورسن ےک پروگراموں اور انئنشپس ےک ذریعہ فراہم کردہ سائنیس تعلیم  ،ان ےک سخت مشاہدے  ،ڈیٹا اکٹھا
ن
دین کا مطلب یہ ہ کہ گریجویٹس ےک لی مالزمت ےک امکانات ے
تشی ح پر زور ن
کرت اور ی
بہئین ہی۔ طلباء تجزیہ
ے
ن
ن
ے
 ،تحقیق  ،ٹیکنالوج اور ن
طریق س پیش کرت اور سمجھان می مہارت پیدا کریں
اپن کام کو واضح اور مؤثر
ے
ےےک۔ وہ روبوٹکس ےک عال ے
ن
ق می ایک ریشچ پروجیکٹ پر کام کریں ےک جو کہ ایک س ایک ماہر یک نگرائ می
ے
کمپن ےک کام کا ماحول متاثر کن تھا  -انہوں ن
ن ن
ن
اپن توجہ ہر اہلکار ےک لی تعلیم اور فالح و بہبود پر
ہوں ےک۔
پر CVمرکوز رکیھ ہ۔ اور واقیع  ،ایک ن
کمپن می کام کرنا  ،جو یورپ یک سب س نمایاں یونیورسن لیب ےہ ،
ے
بہت اچیھ ے
لگن ےہ۔

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
سبقیسیکھا۔
ایک مخصوص پروجیکٹ کا ہونا  ،پوسٹ ڈاکس اور پروفیشز یک نگر نائ می کام کرنا اور ان ےک ساتھ رہنا
کمپن اور یونیورسن کو مضبوط فوائد دیتا ہ ۔ یہ کئ ریئ ےک ے
طالب علم  ،ن
بہئ امکانات التا ےہ  ،طالب علم یک
ے
ن
ن
ے
اپن ڈگری مکمل کرت پر بہئ اور ن
قابلیت می اضافہ کرتا ہ اور نوجوان گریجویٹ کو ن
تئ تر فیصےل کرت می
ے
محققی تعلییم کئیئر
ن
مدد کرتا ےہ۔ تاہم  ،ایک طالب علم ےک لی سب س قابل ذکر سبق یہ ےہ کہ پیشہ ور
اسی می تحقیق کیےس ے
ےک ر ے
کرت ہی اس کا اندازہ حاصل کریں۔

انٹنشپیپروگرام۔ی  -ر
انٹییکای ر
 6.3یویجیی ر
بہٹینیمشقیی
انجینئنگ اینڈ آرکیٹیکچر  :ر
ر
انٹنشپیپروگرامیکاینامی
می انئنشپ )( (FEAانئنیشنل) فیکلن آف
ہفی۔  :ر
کم از کم  4ے
انٹنشپیپروگرامیکایوقتی
ر
ے
یحصہیلینیواےلیطلباءییکیتعدادی
امیےکیتحتیانٹنیشپیمی
:اسیپروگر

تعارفی
ر
انجینئنگ اور آرکیٹیکچر یک فیکلن می یہ انئنشپ پروگرام اختیاری کورس کریڈٹ UGent
یا  (3 6می
ے
ے
ےک طور پر ترتیب دیا گیا ےہ۔ مقصد طالب علم کو حقیق صنعن  ،سائنیس یا سماج ماحول ےک )ECTS
ساتھ رابےط می النا ہ جہاں مطالےع ےک دوران حاصل کردہ علم کو عمیل طور پر الگو کیا جا ر
ن گا۔ انئن شپ
عام طور پر تیشے ےبیچلر یا پہےل ماسئ سال (عام طور پر موسم گرما ےک ن
وقق ےک دوران) ےک بعد ممکن ےہ ،
لیکن یہ پروگرام س پروگرام می متغئ ہوسکتا ےہ۔ طلباء کو پروگرام ڈائریکئ س تصدیق کر نائ چاہن۔
ے
انئن شپ بال معاوضہ یا ن
سکن ےہ۔ گینٹ یونیورسن یک
کمپن ےک ساتھ روزگار ےک معاہدے ےک ذریےع ادا یک جا
ے
ادائیک متوقع نہی ہ۔ انئن شپ ن
طرف س ر
کرت واےل تمام طلباء ےک لی انئن شپ ےک لی ایک سخت
کوئ
ے
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ے
چاہن ہوں۔ اصویل طور پر  ،آخری سال س پہےل
طریقہ کار ےہ  ،چا ےہ طالب علم انئن شپ ےک لی کریڈٹ نہ
موسم گرما یک تعطیالت ےک دوران انئن شپ یک ے
ے
جائ ےہ  ،لیکن یہ ایک سال پہےل بیھ یک جا سکن ےہ۔
کوئ مرکزی پروگرام نہی ہ اگر کمپنیاں جانچ یا لسٹ می ہوں۔ طلباء یونیورسن ےک رابطوں  ،بئ ن
ر
وئ
ے
ن
کمپن تالش ے
انئنشپ تنظیموں  ،یا ان ےک ن
مبن ن
اپن روابط پر ن
کرت ہی ۔ چونکہ پروگرام اختیاری ےہ  ،یہ کاق حد
کمپن تالش کر ے
ے
چاہن ہی وہ عام طور پر ن
سکی ہی۔
تک اچھا کام کرتا ےہ  ،جو طلباء انئن شپ

ل
درخواستیکایعم ی
انئنشپ یشوع ن
کرت س پہےل  ،طلباء کو انئنشپ ےک نظم و ضبط می مہارت ر ن
کھن واےل  ،تعلییم عمےل
(پروفیشز) می س ایک سئوائزر یک تالش کرنا نضوری ہ۔ سئوائزر کو انئنشپ یک پیشکش ن
کرت واےل
ی
ی
اسٹیبلشمنٹ اور سائٹ پر انئنشپ کوآرڈینیئ ےک ساتھ ے ے
ذائ رابےط ےک ذریےع یہ معلوم کرنا چاہن کہ پیشکش پر
انئنشپ یک سطح تکنیک اور سائنیس لحاظ س ن
کاق زیادہ ےہ۔
ر
انجینئنگ اور آرکیٹیکچر ویب پورٹل UGentتمام مواصالت
ےک ذریےع ہوتا ےہ ۔ وہاں  PLATOفیکلن آف
ر
ن
ن
ن
ایک انئن شپ کنئیکٹ بنانا نضوری ےہ  ،اگر کمپن کو اس ےک بجان کمپن کنئیکٹ یک ضورت ہو تو  ،اس
کا یوجینٹ ےک جوڈیشل ریویو ےک ذریےع جائزہ لیا جانا چاہن ۔
ے
سئوائزر کو مجوزہ انئن شپ معاہدہ بیھ قبول کرنا چاہن۔ اگال  ،اسٹڈی پروگرام کمین فیصلہ کرے یک کہ کیا
ی
انئنشپ کو ایک اختیاری ماڈیول ےک طور پر قبول کیا جاسکتا ہ جب طلباء اس ن
اپن نصاب می شامل
ے
 ،یک طرف  DMTکریں۔ صحت کا معائنہ خطرے ےک تجزیہ جس ن
کمپن می برتا عمل کرنا نضوری ےہ .طالبہ
UGent .س ایک مفت صحت چیک رونما
ر
نیاوریبعدیمی۔
انٹنیشپیےکیدورا ی
وقق ےک دوران ے
چونکہ انئن شپ عام طور پر موسم گرما ےک ن
ہوئ ہ اور ایک طالب علم اور ن
کمپن ےک درمیان
ے
ے
ر
معاہدہ ہوتا ےہ  ،اس لی انئنشپ ےک دوران رپورٹنگ یک کوئ نضورت نہی ہوئ۔ تاہم طالب علم مسئلہ یک
ن
کمپن می  ،ایک
صورت می معیاری طلبہ یک معاونت یک خدمات (ڈاکئ  ،مشئ  )…،س رابطہ کر سکتا ےہ۔
انئن شپ کوآرڈینیئ کو تفویض کیا جانا چاہن  ،اور اس ےک رابےط یک تفصیالت ویب پلیٹ فارم پر اپ لوڈ یک
جائی۔
ے
انئنشپ ےک بعد  ،طالب علم کو ایک رپورٹ جمع کر نائ ہویک۔ طالب علم یک رپورٹ یک نضوریات ےک رلی
ے
ےک طور پر مقرر کیا جاتا ہ مندرجہ UGentسئوائزر یک درخواست ن
کرئ ہویک ،تاہم ،ےک کم از کم نضورت
ی
ے
.ذیل ےہ
:رپورٹ  4حصوں پر مشتمل ن
ہوئ چاہن
.1
.2
.3
.4

ن
کمپن اور اس یک شگرمیاں ،
انئن شپ اسائنمنٹ یک تفصیل ،
انئنشپ یک ایک تکنیک رپورٹ  ،اور
ایک ے
ذائ تشخیص۔

الئئ نق 30اور زیادہ س زیادہ 10عمیل طور پر  ،رپورٹ کم س کم ن
صفحات (فونٹ سائز  4 ، 12ن ن
ہوئ چاہن۔
انچ)  ،ممکنہ طور پر تکنیک ضمیموں ےک ساتھ ضم کیا گیا ےہ۔
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ن
رپورٹ جمع کر نات ےک بعد  ،تشخیص کا عمل یشوع ہوتا ےہ۔ پالٹو کمپن ےک انئن شپ کوآرڈینیئ کو ایک ای
سئوائزر کو PLATO UGentپر ایک مقررہ تشخیص فارم مکمل کرے۔  PLATOمیل بھیجتا ےہ۔ اس/وہ
ی
ایک ای میل بھیجتا ےہ ۔ نتائج حتیم گریڈ ےک طور پر رجسئڈ ہی اور پہےل یا دوشے سمسئ ےک ریکارڈ یک نقل
پر شکاری ہی۔
اہمیچیلنجز۔
یہ طریقہ کار پوری فیکلن می اچیھ طرح س کام کرتا ےہ اور جانا جاتا ےہ اور طلباء ےک لی ہر تعلییم سال می
حقیق مشکالت ے
معلومائ سیشن کا اہتمام کیا جاتا ہ۔ ر
ے
ے
باق نہی رہی  ،تمام طلباء جو انئنشپ کرنا
کوئ
ایک
ے
ے
ن
ے
ن
چاہن ہی وہ ایک قابل قبول انئنشپ تالش کرت ہی۔ کمپن پر یوجینٹ ےک ساتھ رابےط یک ضوریات کم ہی
(انئن شپ کوآرڈینیئ تفویض کریں  ،سیٹ آؤٹ ٹاسک ےک ساتھ انئن شپ معاہدہ ن
کرت می مدد کریں
 ،معاہدے پر دستخط کریں  ،انئنشپ ےک دوران طالب علم یک نگر نائ کریں  ،یوجینٹ سسٹم ےک ذریےع آخر می
 ،تاکہ کمپنیاں ن
اپن کام ےک عمل پر توجہ مرکوز کرسکی۔ )ایک تشخیص دیں
فوائد۔ی
ےک لی  HEIاگرچہ انئن شپ ےک فوائد بنیادی طور پر طالب علم اور اس می شامل ن
کمپن ےک لی ہی  ،کچھ
ے
سکی ہی  ،جیےس
دلچسن کا باعث بن
:بیھ
ی
ے
صنعن نیٹ ورک یک توسیع
•
صنعن یشاکت داروں ےک ساتھ تعلقات کو مضبوط بنا ن
ے
ن
•
•عام سائنیس مفادات تالش کریں
•تکمیل یک مہارت
•پیداوار ےک عمل اور  workflowsےک ے
بہئ علم
سبقیسیکھا۔
دیا گیا پروگرام ایک ایسا پروگرام ہ جس می انئن شپ چال ن
ن ےک لی محدود اوور ہیڈ ہوتا ےہ  ،جبکہ اس بات
ے
ر
یقین بنا ے
ہوت کہ انئنشپس ن
ے
:کو ن
پہنچن ہی
اپن مقاصد تک
ن
ر
ے
طریق ن
انجینئنگ
(اپن
انئن شپ می نظم و ضبط س متعلق علم  ،مہارت اور
.1
پروگرام یا مرکزی مضمون ےک لی مخصوص) کو مربوط کریں۔
ر
انجینئنگ یک مہارتوں کو ایک یا زیادہ مخصوص مسائل پر منظم ،
حاصل شدہ
.2
ے
طریق س الگو کریں۔
درست اور منظم
تعلییم یا پیشہ ورانہ کثئ الشعبہ ماحول می ٹیم ےک رکن یک حیثیت س کام کرنا۔
.3
ے
ے
تخلیق صالحیتوں  ،ذائ پہل اور تنقیدی سوچ ےک ساتھ آزادانہ طور پر کام کریں۔
.4
/
تکنیک اور یا سائنیس موضوع پر تحریری طور پر رپورٹ کریں  ،دستاویز یک ترتیب ،
.5
زبان اور ساخت پر توجہ دیں۔
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
ے
ے
تکنیک اور/یا سائنیس موضوع پر سائنیس درستک اور درستک پر توجہ ےک ساتھ
.6
تحریری رپورٹ کریں۔
جو بات اہم ےہ وہ یہ ےہ کہ انئن شپ پروگرام فیکلن وسیع ےہ  ،جس یک وجہ س فیکلن بورڈ تمام انئنشپس
یک نگر نائ کرسکتا ہ اور اس بات کو ن
ن
مابی موازنہ ےہ۔
یقین بناتا ےہ کہ سطح طلباء ےک
ے

طالبیعلمیکایانٹنیشپیکایتجربہ۔  - UGENTر
ر
بہٹینیمشقییی
6.4
انجینئنگ ایڈوانسڈ ماسئ (ای ٹیم) :نصابیجسیمی ر
ر
یانٹنیشپیپروگرامیداخلیکیایگیایتھای
یورئ ٹیکسٹائل
ی
)ٹیکسٹائل سیکئ(لیئٹ  :ے
یکاینامیاوریسیکٹی
ری
کمپٹ
ماہ۔  : 2ے
ے
بانیکمپٹیمییان رٹنیشپییکیمدتی
مٹ
تعارفی
گینٹ یونیورسن ٹاپ  100یونیورسن ہ اور یہ بیلجیم می واقع ہ۔ اس یک بنیاد  1817می رکیھ ر
گن تیھ
ے
ے
اور اب اس می  11سہولیات ہی جن می  47000س زائد طلباء ہی۔ گینٹ یونیورسن یک ہر فیکلن الگ الگ
ر
انئنشپ س متعلق ہ۔ مندرجہ ذیل حصوں می بیان کردہ ے
ن
انجینئنگ
یورپی ٹیکسٹائل
بہئین پریکٹس
ے
ر
انجینئنگ اور ) (E-TEAMایڈوانسڈ ماسئ
ےک فریم ورک ےک اندر انئن شپ کا تجربہ ےہ  ،جےس شعبہ
ر
ر
انجینئنگ ےک تعاون س ترتیب دیا گیا ےہ۔ یہ پروگرام چار
کیمیائ
آرکیٹیکچر کا حصہ  ،مواد  ،ٹیکسٹائل اور
سمسئوں می پھیال ہوا تھا  ،ہر ایک مختلف مقام پر :فرانس  ،پولینڈ  ،سویڈن اور گینٹ۔ انئنشپ ،بال
ن
کمپن .مطالعہ پروگرام ےک سال NDاور  2ےک درمیان گرما یک مدت می کیا stمعاوضہ اور کریڈٹ ےک حقدار تھا 1
کا انتخاب ان کمپنیوں یک فہرست س کیا گیا جو پہےل گینٹ یونیورسن ےک ساتھ تعاون کر چک ہی اور تینوں
فریقوں ےک درمیان ایک شکاری معاہدہ ےط پایا تھا۔ اس مشق س متعلق انتظایم کاموں کو ایک آن الئن پلیٹ
فارم ےک ذریےع منظم کیا گیا جو انئنشپس (افالطون) ےک لی مختص تھا۔
ر
انٹنیشپییکیتفصیل ی۔
ن
کمپن ہ جو ن ن
ن
خاندائ ن
کمپن عمودی طور پر مربوط
ڈیئے  ،بیلجیم می واقع ےہ ۔
مارسلیلیٹٹیاینیوییایک
ے
بیلجیم می نبن ہ۔ اس کو بنانن
ے
کئے اور ٹیکسٹائل مصنوعات تیار کرئ ےہ جو مکمل طور پر
ےہ  ،یارن  ،ی
ے
ر
انجینئنگ اور گارمنٹ ڈیزائن اعیل ترین معیار ےک ساتھ یک تصدیق یک
کئا
 .1887اوپر معیار یک مصنوعات اور ی
ن
ر ر ن
یورئ ٹیکسٹائل یک صنعت ےک اندر اندر معروف رہا
طرف س بنائ گن اپن مرض ےک مطابق حل ےک بعد س ی
کئے ،سنکری اور ڈیکاتھلون سمیت مختلف بڑی کمپنیوں ےک رلی ایک سپالئر می ایک  Liebaertےہ
لچکدار ی
ےک کامیاب "ریکٹو ورسو " مارکیٹ لیڈر اور وولوو حال یہ می اس یک مقبولیت ان ےک ن
کئوں ےک برانڈ
اپن ی
گن ہ ۔ سہولیات ےک لحاظ س  ،فیکئی ر
آغاز ےک ساتھ پھیل ر
بنائ ےک شعی پر مشتمل ےہ (وارپ اور ویف
ے
ر
ر
ر
ے
سکن )بنائ مشینوں ےک ساتھ
بنائ یک سہولیات جو دھات اور کاربن جیےس خاص دھاگوں پر کارروائ کر
ر
سالئ مشینوں اور ایک جدید ن
لئر کئ ےک ساتھ ایک کنفیکشن لیب ایک بڑا خضاب اور تکمیل کا
ہی۔
ر
ر
ر
ن
ن
شعبہ اور جانچ ےک لی جسمائ اور کیمیائ لیئ۔ ضف بنائ اور بنائ ےک لی تقریبا  175 17مشینی ہی اور ہر
سال  300س زائد رنن مصنوعات تیار یک جا ریہ ہی۔

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
انئنشپ می خود ر
گی مختلف عملوں کا جائزہ لینن
کی ر
کوئ خاص پروجیکٹ شامل نہی تھا  ،بلکہ فیکئی می ر
پر توجہ مرکوز تیھ  ،مینوفیکچرنگ ےک عمل س ےل کر کوالن مینجمنٹ اور پروڈکٹ ڈویلپمنٹ تک۔ طالب
علم مختلف شعبوں می کام س واقف ہوا۔ اس کام می مدد ن
نن
کرئ تیھ  ،ر
سیشئ پر عمل کرنا تھا ،
کن ٹریننگ
ن
اندروئ اور کالئنٹ میٹنگز می حصہ لینا تھا ،
گاہکوں ےک لی پروڈکٹ ڈویلپمنٹ می حصہ لینا تھا اور
مینوفیکچرنگ س متعلقہ مسائل حل ن
ن
کرت ےک ساتھ ساتھ پروڈکشن پالننگ  ،پروڈکٹ ڈویلپمنٹ۔ کمپن یک
طرف س تعاون مستقل تھا  -ذمہ دار (پالنٹ منیجر) ن
ن اس بات کو ن
یقین بنایا کہ طالب علم کو اچھا سلوک ،
مالزمی بیھ بہت ن
اپن علم کو ن
سخ اور ن
علم اور ے
ن
بانٹی ےک لی کھےل تھے۔ یونیورسن یک طرف
قیمن بصئت میل۔
ن
س  ،مستقل تعاون تھا جس ن انئنشپ ےک ایک عظیم تجرت می حصہ لیا۔ مثال ےک طور پر  ،اجتمایع
کمپن بند  ،یونیورسن ن
ن
اپن ن
ن متبادل کام ےک طور پر ن
عارض ن
لیئ اور نضوری
چھٹیوں ےک دوران اور اس طرح ،
تربیت یک پیشکش یک۔
ن
سئوائزر یک جانب س ایک تحریری رپورٹ یک بنیاد پر تشخیص یک ر
گن جےس
انئن شپ مکمل ہوت ےک بعد  ،ی
خصوض یوجینٹ پلیٹ فارم افالطون پر جمع کرانا تھا ۔ رپورٹ می ن
کمپن ےک ذمہ دار کو طالب علم کا
مخترص جائزہ بیھ لکھنا پڑا۔
اہمیچیلنجز۔
بنیادی چیلنج ن
کمپن س رابطہ کرنا اور معاہدہ کرنا تھا۔ یونیورسن یک طرف س پیش کردہ انڈسئی کمپنیوں یک
ے
فہرست می س  ،بیشئ اس وقت انئن قبول نہی کر رہ تھے یا جواب ن
دین می بہت زیادہ وقت لیا۔ خاص
ے
طور پر چونکہ انئنشپ بئون ملک یک ر
گن تیھ (طالب علم بیلجیئم نہی تھا) مواصالت می یہ دشواری
ر
انتہائ غئ ن
یقین صورتحال کا باعث نبن۔ تاہم
طالب علم ےک لی منصوبہ بندی اور مختلف انتظامات می
 ،یوجینٹ محکموں ےک سئوائزر ن
ن ن
کمپن س براہ راست رابطہ کرک اور معاہدے کا بندوبست کرک مدد
ی
یک۔ ایک اور چیلنج طالب علم ےک کاموں اور ذمہ داریوں ےک حواےل س تھا۔ ر
کوئ مخصوص پروجیکٹ نہی تھا
مابی روزانہ یک تبدییل ے
ن
ہوئ تیھ تاکہ عمل یک پئوی یک جا سک اور کام ےک بہاؤ کا عمویم جائزہ
بلکہ محکموں ےک
ر
لیا جا سک۔ یہ انئن شپ اس طالب علم ےک لی بہت فائدہ مند تیھ جس ےک پاس انڈسئی می کوئ یا کم س
کم تجربہ نہ ہو  ،لیکن دوشوں ےک لی یہ ڈیموٹیویٹنگ ہو سکتا ہ کیونکہ وہاں ر
کوئ خاص ہدف اور قابل
ے
پیمائش نتائج نہی تھے۔
خود کام ےک عالوہ  ،قیام  ،رہائش اور سماج تعامل ےک حواےل س کچھ چیلنجز تھے۔ بیلجیم می مخترص مدت
ےک قیام ےک لی رہائش تالش کرنا اچیھ مدد ےک بغئ مشکل ہ اور مستقبل می یونیورسن ےک ے
بہئ تعاون س اس
ے
بہئی ر
می ے
سکن ہ۔ خود کام ےک عالوہ  ،ن
ے
کمپن ےک اندر اور دیگر طلباء ےک ساتھ سماج شگرمیوں یک
الئ جا
ے
کیم تیھ۔
فوائد۔ی
ن ماسئ یک تعلیم ےک دوران طالب علم یک ے
انئن شپ ن
ترق ےک لی ایک بہت بڑی قیمت فراہم یک  ،جو ایک
ے
کامیاب ن
کمپن یک بصئت اور صنعت ےک بہاؤ کا خیال الئ ےہ۔
ن
ر
اس تجرت ن مستقبل یک مالزمتوں ےک لی طالب علم کا اعتماد بڑھایا اور گریجویشن ےک فورا بعد کئیئ ےک
کرت می مدد یک۔ طالب علم ن
مضبوط فیصےل ن
ن کئ ریئ نیٹ ورک کو وسیع کیا اور ٹیکسٹائل انڈسئی ےک بارے
قیمن معلومات حاصل کی۔ اگرچہ ایک مخترص عرصہ  ،وہاں ر
ے
کن رنن عمیل مہارتی حاصل یک گئی جن
می
ے
ن
کمپن ےک کام کا ماحول متاثر کن تھا
می معیار یک تشخیص  ،مٹئیل ہینڈلنگ اور مصنوعات یک ترق شامل ےہ۔
 انہوں نن ہر اہلکار ےک لی تعلیم اور فالح و بہبود پر ن
اپن توجہ مرکوز رکیھ ےہ۔ یہ تمام پہلو دوشے ماحول
ن
پر بہت  CVکو ے
بہئ بنان ےک لی مزید منتقیل ےک لی فائدہ مند ہی۔ اور واقیع  ،ایک معروف ن
کمپن می کام کرنا
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
اچھا لگتا ہ۔ یونیورسن سپورٹ ن
ن انئن شپ ےک معیار ےک لی ایک اہم کردار ادا کیا  ،مثال ےک طور پر  ،کمپنن
ے
چھٹیوں یک مدت یک ن
تالق ےک لی ان یک لیب یک سہولیات اور ٹریننگ پیش کر ےک۔
یک
سبقیسیکھا
کن اہم ن
ے
اس مشق س ر
سکن ہی۔ یونیورسٹیوں اور صنعتوں ےک درمیان مضبوط تعاون ٰ
اعیل
چئیں سیکیھ جا
معیار یک انئن شپ یک کلید ہ۔ کمپنیوں یک جانب س انئن قبولیت ےک لی ایک شکاری معاہدہ مشق کو ے
بہئ
ے
بنا ر
ن گا اور درخواست ےک دوران انئن ےک دباؤ اور غئ ن
یقین صورتحال کو کم کرے گا۔ اس س مستقبل ےک انئنز
ے
ن
ےک لی پروجیکٹ یک تجاویز تیار ن
ہوت س طالب علم ،
کرت می بیھ مدد مےل یک۔ ایک مخصوص پروجیکٹ
سامی آ ے
ے
ہوت ہی۔ اس س کئ ریئ ےک ے
ن
ن
ن ہی  ،طالب
بہئ امکانات
کمپن اور یونیورسن کو مضبوط فوائد حاصل
تئ تر فیصےل کرتن
ن
ے
اپن ڈگری مکمل کرت پر بہئ اور ن
علم یک قابلیت می اضافہ ہوتا ہ اور نوجوان گریجویٹ کو ن
ے
ملن ہ۔ آخر می  ،پورے تجرت کو ن
می مدد ے
کمپن ےک اندر سماج شگرمیوں ےک اہتمام اور دوشے ساتھیوں
ے
ےک ساتھ روابط کو ے
بہئ بنا کر بڑھایا جا سکتا ےہ۔

انٹنشپیپروگرام۔  -ر
 6.5یویئیوییکایی ر
بہٹینیمشقیی
) Alcoy (EPSAسپئ ریئ ڈی Politécnicaیک می انئنشپ  : escuela.ر
انٹنیشپیپروگرامیکاینامی
ر
ے
یحصہیلینیواےلیطلباءییکیتعدادی
امیےکیتحتیانٹنیشپیمی
:اسیپروگر
*
ڈیٹا کو  2020/07/22تک اپ ڈیٹ کیا گیا

۔
نییکیمٹ ے
ے
س ہر سال  240اور : 2012 320اسیپروگرامیےکیفریمیورکیمی ر
ے
یکرنیوایلیکمپنیوںییکیتعدادی
بائ
یانٹ
کمپنیوں ےک درمیان۔ *ڈیٹا  2020/07/22تک اپ ڈیٹ کیا گیا

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی

تعارفی
ای یئ ایس اے می پیش کردہ تمام ڈگریاں اور ماسئز  ،ان ےک تعلییم سفر ےک حےص ےک طور پر  ،کمپنیوں می
ن
ہوت کا امکان۔
انئن شپ ےک ذریےع کام یک دنیا می داخل
انئنشپ یونٹ کا مقصد طلباء یک پیشہ ورانہ ماحول می تربیت مکمل کرنا اور اس طرح ان ےک نصاب کو ے
بہئ
بنانا ےہ۔
:انئنشپس یک دو اقسام ہی
•نصائ :وہ ڈگری کریڈٹ ےہ

.

کرت ہی  ،لیکن ڈگری کریڈٹ فراہم نہی ے
•غئ نصائ :وہ کام کا تجربہ فراہم ے
کرت ہی۔
ن
کیا تعلییم ن
ہوت چاہئی؟
تقاض پورے
ے
•بیچلر یک ڈگری می نصائ انئن ےک طور پر ،طالب علم کورس ےک پہےل سال مکمل ہو ر
گی ہوں ےک

.

•بیچلر یک ڈگری می نصائ انئن ےک طور پر ،طالب علم ڈگری کریڈٹ یک  ٪50گزر چےک ہی کرنا نضوری
ےہ .
•می شکاری ماسئز ڈگریاں ،نصائ اور غئ نصائ انئنشپ ڈگری کورس ےک آغاز س باہر کیا جا سکتا
ےہ .
کمپن می انئن شپ ن
EPSAکا ایک طالب علم ن
کرت ےک دو امکانات رکھتا ےہ:
• ر
رسائ ڈیٹا بیس  EPSAان کمپنیوں یا اداروں ےک ساتھ موجود ےہ .یہ کمپنیاں یا ادارے  EPSAس انئن
شپ ےک لی ے
کہن ہی۔ اس صورت می  ،اگر طالب علم کمپنیوں می انئن شپ ےک لی یو یئ وی ےک
قواعد و ضوابط یک تعمیل کرتا ےہ تو  ،طالب علم ان پیشکشوں ےک لی درخواست دے سکتا ےہ جو
دلچسن ر ے
کھن ہی۔ اس معامےل می یہ ہمیشہ ن
کمپن/ادارہ ہوتا ےہ جو طالب علم کا
اس ےک لی
ی
انتخاب کرتا ےہ۔
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔

- 43 -

Project reference number 610465-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

ایشیائیییونیورسٹیوںیمییی ر
انٹنیشپیپروگراموںیےکیلیییط یریقہیکاریگائی یڈی
۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
•ایک اور طریقہ یہ ہ کہ طالب علم ے
ذائ طور پر کیس ن
کمپن می انئن شپ تالش کرے۔ طالب علم آپ
ے
ےک روابط ےک ذریےع تالش کر سکتا ےہ  ،کمپنیوں کا دورہ کر سکتا ےہ  ،ای میل بھیج سکتا ےہ
وغئہ۔
ن
تعلییم سال ےک ایک حےص ےک طور پر شمار کرت ےک لی  ،انئنشپ تعلییم سال ےک  1ستمئ اور  31اگست ےک
درمیان مکمل ن
ہوئ چاہن۔
(کمپن یک طرف س ادا کیا جا ر
ے
ن
ن)
مالیائ پیکیج
:کم از کم الزیم
• 4گھنی  /دن ےک رلی  -> 300 € /ماہ
• 5گھنی  /دن ےک رلی  -> 375 € /ماہ
• 6گھنی  /دن ےک رلی  -> 450 € /ماہ
• 7گھنی  /دن ےک رلی  -> € 525 /ماہ
• 8گھنی  /دن ےک رلی  -> 600 € /ماہ
ے
ن
نئ  ،ن
کمپن کو طالب علم یک قویم انشورنس یشاکت ادا کرنا ہویک ۔
انئن شپ کریڈٹس یک زیادہ س زیادہ تعداد ڈگری پر منحرص ےہ۔ بیچلر ڈگری ےک لی تقریبا  1800 18گھنی اور
ماسئ انئن شپ ےک لی  900گھنی۔ ایک نصائ کریڈٹ  25گھنی یک انئنشپس ےک برابر ےہ۔
ل
درخواستیکایعم ی
ے
ےس  EPSAیکی
ےییکیتالشیکرتایہی،ییایتویا ی
طالبیعلمیکیسیکمپٹیےکیساتھیمعاہد
.1
ے
ر
ے
پیشکشوںیمییےسیمنتخبیکریےکییایانٹنیشپیےکیلییکیسیکمپٹییکیتالشیکریےک ی۔یاگرییہی
ر
ےس  EPSAاور  UPVقواعدیوی
نشپییکیتالشیکرتایہی،یتویا ی
استیانٹ
طالبیعلمیہیجویبراہیر
ے
ے
ضوابطییکیتعمیلیکرنایہویک ی۔
ر
انٹنیشپیکایمعاہدہیکمیازیکمی10یدنیپہلیپیشیکرنایہوگا۔ییہ  UPVویبیسائٹی
.2
ےکیذریےعیآنیالئنیتیاریکیایجاتایہ۔یطالبیعلمیک یو  EPSAےسیایکیلیکچرریتالشیکرنایچاہنی
ےی
ے
یتدرییسیتجربہیہوی،یاسیکایٹیوٹریبننیےکیلی ی۔
،یجسیمییاسییکیڈگرییمی
ر
انٹنیشپییونٹیمعاہدےیپریکارروائیکرےیگا۔
.3
ر
انٹنیشپیےکیدورانیاوریبعدیمی۔
جب طالب علم انئن شپ مکمل کر لیتا ہ تو اس آن الئن انئنشپ یک تشخیص یک رپورٹ مکمل ن
کرئ چاہن
ے
۔ اس رپورٹ می ایک انئن شپ رپورٹ شامل ےہ جو طالب علم یک طرف س )انئانیٹ پر دستیاب ےہ (UPV
ر ے
ن یک۔
درج ذیل اسکرپٹ ےک مطابق لکیھ جا
•مخصوص اور کاموں کا تفصییل وضاحت ،کام باہر کیا اور محکموں جس س طالب علم تفویض کیا گیا
ےہ .

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
ہے  ،اور کمیشن کو کسی بھی استعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس میں موجود معلومات سے بنایا جا سکتا ہے۔
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ن
•کاموں یک تشخیص علم اور  competencesیونیورسن مطالعہ ےک سلسےل می حاصل کرت ےک سلسےل
می حاصل یک ےک ساتھ ر
کی .
•مسائل یک فہرست پایا اور طریق کار کو ان ےک حل ےک رلی یک پئوی یک

.

ن
سیکھن ےک لحاظ س انئن شپ یک طرف س بنایا یشاکت یک شناخت
•

.

• ے
بہئی ےک رلی انئنشپ اور تجاویز کا اندازہ

.

ن
نئ ن
کمپن ٹیوٹر بیھ ایک آن الئن رپورٹ بھرے گا  ،اور آخر کار آپ کا  EPSAٹیوٹر حتیم تشخیص کرے
گا۔ EPSAحتیم تشخیص کرے گا۔
اہمیچیلنجز۔
طریقہ کار اور طالب علم یک طرف س انئنشپ یک ے
ترق ےک دوران  ،ر
کوئ بڑی مشکالت نہی ہی کیونکہ یہ عمل
اچیھ طرح س بیان کیا گیا ےہ۔ اس ےک عالوہ  ،یہ طالب علموں یک طرف س جانا جاتا ےہ  ،کیونکہ ان ےک بارے
کھن والوں ےک لی ے
دین ےک لی بات چیت ے
ہوئ ہ  ،ن
دلچسن ر ن
می معلومات ن
ذائ سبق بیھ۔ یو یئ وی یک
نئ
ی
ے
کمپن انئن شپ شوس س  ،ایک ن
ن
کمپن ٹیوٹر ےک ساتھ ساتھ ایک یونیورسن ٹیوٹر بیھ مقرر کیا جاتا ےہ ،
ن
ے
ن
طالب علم یک نگرائ یک جائ ےہ  ،اس ےک ساتھ مسلسل رابطہ قائم رکھنا  ،معاہدہ کرت می مدد کرنا  ،معاہدے
پر دستخط کرنا اور حتیم تشخیص مکمل کرنا۔
فوائد۔ی
کمپن ےک لی جو انہی وصول ے
اس قسم یک شگریم کا ایک اہم فائدہ ہ  ،دونوں طالب علم ےک لی اور اس ن
کرئ
ے
:ےک لی  ،وہ بڑے فوائد حاصل کر ے
سکی ہی  ،مثال ےک طور پر  HEIsےہ۔
.
•ادارے ےک کاروباری روابط کو وسیع کریں
•ٹیکنالوج می ے
ترق ،پیدا ہو اور کس طرح پتہ ،ن
کمپن یک ےہ کہ مسائل کو جانی
•عام سائنیس مفادات کو تالش کریں

.

سبقیسیکھا۔
یہ پروگرام بنیادی طور پر طالب علم اور اس ن
کمپن ےک لی نضوری طریقوں می دو مقاصد کو پورا کرتا ےہ جو
:انہی حاصل کرتا ےہ
•یہ کہ طالب علم ن
اپن پیشہ ورانہ تجرت کو یونیورسن یک ڈگری ےک ساتھ یشوع کر سکتا ےہ۔
ن
کمپن طالب علم س مخصوص منصوبوں می پیشہ ورانہ مدد حاصل کر ے
•یہ کہ ن
کمپن
سکن ےہ۔
ے
یونیورسن یک ڈگری س علم یک درجہ بندی کر سکن ےہ اور یہاں تک کہ مستقبل ےک کوالیفائیڈ
پروفیشنل کا انتخاب بیھ کر ے
سکن ےہ۔

اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
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۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی

طالبیعلمیکایانٹنیشپیکایتجربہی  -ر
ر
بہٹینیمشقیی
 6.6یویئیوییی
الکوئ۔  : Universitat Politècnica de València .ے
ر
ر
ییونیورسٹیکاینامی
پارٹٹ
کیمپس ڈی

انڈسئیل ڈیزائن اور پروڈکٹ ڈویلپمنٹ :نصابیجسیمیی ر
انٹنیشپیپروگرامیداخلیکیایگیایتھای

ر
انجینئنگ۔ ٹیکسٹائل کا سفر نامہ

ٹیکسٹائل انڈسئی ریشچ ایسویس ایشن ٹیکسٹائل ریشچ  ،کریکئائزیشن : AITEX -ے
کمپٹیکاینامیاوریشعبہی

ٹیسٹنگ اور ٹیکسٹائل آرٹیکل یک تصدیق۔
ماہ۔  : 2ے
ے
بانیکمپٹیمییان رٹنیشپییکیمدتی
مٹ
تعارفی
ر
الکوت کیمپس ایک ایسا ادارہ ہ جس یک تاری خ  150سال س زیادہ ہ  ،جو تکنیک تعلیم می مہارت ر ے
کھن
ے
ے
ےہ۔ یہ نق الحال  6بیچلر ڈگریاں اور  2ڈبل ڈگری ےک ساتھ ساتھ  4ماسئ ڈگریاں بیھ پیش کرتا ےہ ،
ر
انجینئنگ می ماسئ ڈگری ۔
بشمول ٹیکسٹائل
ر
انجینئنگ ڈگری ےک پاس ٹیکسٹائل کا سفر نامہ ےہ  ،جو ڈگری کورس
انڈسئیل ڈیزائن اینڈ پروڈکٹ ڈویلپمنٹ
ر
ن
مضامی پر مشتمل ےہ۔ اس ےک عالوہ  ،آخری چار ماہ یک مدت ضف
ہوت مختلف
ےک  4سالوں می پھیےل
منتخب کردہ ر ے
ن
اسی ےک مضامی اور ڈگری ےک آخری منصوت پر مشتمل ےہ۔
اپن اسباق ختم کر ے
چوتھے سال ےک اختتام پر  ،جب طلباء ن
لین ہی اور ان ےک پاس ضف حتیم پروجیکٹ ہوتا
ے
ہ کہ انئنشپ ن
ے
کرت ےک لی ے
بہئین ماحول ےہ تاکہ تمام نظریائ علم کو حقیق صورتوں می الگو کیا جا
ےسک۔ یونیورسن کا ایک آن الئن پلیٹ فارم ہ جہاں انئنشپس یک پیشکش یک ے
جائ ہ اور جہاں طلباء ن
اپن
ے
ے
نضورت ےک مطابق ے
ے
کرسکی ہی۔
بہئین انتخاب
ر
انٹنیشپییکیتفصیل ی۔
ایک پرائیویٹ سیکئ ایسویس ایشن ےہ جو ٹیکسٹائل ) (AITEXٹیکسٹائل انڈسئی ریشچ ایسویس ایشن
آرٹیکلز اور مواد یک وسیع رینج می تحقیق  ،کریکئائزیشن ٹیسٹنگ اور شٹیفیکیشن ےک لی ےہ۔
انسن ٹیوٹ کا بنیادی مقصد تکنیک معلومات پیدا کرنا اور اس ٹیکسٹائل کمپنیوں می منتقل کرنا  ،انہی زیادہ
ن
ر
ے
اضاق قدر ےک عوامل پیدا کرنا۔
رسائ فراہم کرنا ےہ  ،جبکہ
مسابقن بنانا اور رنی کاروباری مواقع تک
کمپن ےک ریشچ اینڈ ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ می ر
اس معامےل می  ،انئن شپ ن
ہوئ  ،خاص طور پر انٹیلجنٹ
ن
ٹیکسٹائل اور ر
آئ یس ئ حل گروپ ےک اندر  ،جہاں طالب علم حتیم ڈگری پروجیکٹ کا حصہ تیار کرت ےک
قابل تھا۔
ن گروپ یک طرف س تیار کی جا ن
قیام ےک دوران  ،طالب علم ن
ن واےل پروجیکٹس می فعال طور پر حصہ لیا ،
آرٹ اسٹیٹ یک ے
ن
ن
سولوشئ یک تخلیق  ،رنن تھری ڈی پروڈکٹس کا ڈیزائن  ،کنڈکٹو
ترق ےک ذریےع  ،رنی آئیڈیاز اور
یک پرنٹنگ ےک لی ٹیمپلیٹس کا ڈیزائن ٹیکسٹائل پر سیایہ  ،یا حتیم پروجیکٹ کو عمیل شکل دینا۔
طالب علم اور ن
کمپن ےک درمیان تعلقات ےک رنی منصوبوں یا شگرمیوں کمیشن اور قیام ےک دوران پیدا ہو سکتا
ہ کہ شک یا مسئلہ ےک کیس بیھ قسم کو حل ن
کی ر
کرت ،طالب علم یک طرف س ر
گی کاموں یک نگر نائ ےک
ے
 .انچارج تھے جو ن
کمپن ،می ٹیوٹر ےک اعداد و شمار پر بھروسہ
ایس طرح یونیورسن ےک ساتھ  ،ٹیوٹر یک شخصیت  ،اس معامےل می جو اس ادارے س تعلق ر ے
کھن ےہ  ،نگر نائ
کا انچارج تھا کہ انئن شپ معاہدے می قائم یشائط کو پورا کیا گیا تاکہ طالب علم ن
ن ن
اپن لی ایک افزودہ اور
.تکمییل تجربہ حاصل کیا۔ اس یک تربیت
ُ
آخر می  ،جب طالب علم قیام ختم کر چکا تھا  ،اس ایک حتیم رپورٹ پر کرنا پڑی  ،جس می پوری مدت ےک
ثائ ن
گن شگرمیاں بیھ شامل تھی  ،جن پر یونیورسن ےک ٹیوٹر کو نظر ن
دوران یک ر
کرئ چاہن اور اس بات یک
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
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۔ی-WP3یڈیل۔ی3.1ی،ی
کمپن ٹیوٹر کو ایک اور رپورٹ .تصدیق ن
کرئ چاہن کہ ن
ن
ٹرین یک ورک پلیسمنٹ درست ہو چک ےہ۔ فارم
ن
ے
لکھن پڑی  ،جہاں اس ن قائم کیا اگر انئنشپ صحیح طریق س تیار یک ر
ن
گن ہو۔
اہمیچیلنجز۔
ن
اس معامےل می  ،ن
ن
مابی پچھےل معاہدے یک بدولت  ،انئنز اور ایٹیکس ن کیس بیھ
کمپن اور یونیورسن ےک
ر
ر
ی
ر
مشکل کا مشاہدہ کیا ۔ شائط تفصیل س بتائ گن تھی تاکہ کوئ غلط فہیم نہ ہو۔
فوائد۔ی
اس قسم کا تجربہ کیس بیھ طالب علم یک تربیت می اہم ہوتا ےہ کیونکہ اس س ان حاالت یا مسائل کا مقابلہ
ے
ملن ہ جن ےک بارے می انہوں ن
ن
کرت می مدد ے
نظریائ نقطہ نظر س غور کیا تھا۔ اس س وہ ان
ن پہےل ضف
ے
ن یک اجازت دیتا ہ جو انہوں ن
چئوں کو عمیل جامہ پہنا ن
سب ن
ن اب تک سیکیھ ہی  ،اس لی تربیت ےک آخری
ے
سالوں می اس قسم یک شگریم کو فروغ ن
دین یک اہمیت  ،جب ان ےک پاس پہےل س علم کا ٹھوس اڈہ ےہ۔
کمپن می کی جا ن
ے
اس تجرت یک بدولت  ،طلباء کیس ن
سکی ہی ،
ن واےل کام ےک بارے می سب س پہےل سیکھ
ے
جس می نہ ضف تکنیک علم ہونا نضوری ےہ بلکہ تخلیق صالحیت  ،ہمدردی  ،ٹیم ورک  ،ذمہ داری اور
ے
اشئاک بیھ نضوری ےہ ۔
طلباء مضبوط اور واضح خیال ےک ساتھ آ ے
ے
ن ہی جہاں وہ ن
چاہن ہی۔
اپن مستقبل پر توجہ دینا
سبقیسیکھا۔
کمپن اور طالب علم ےک لی فائدہ مند ن
انئن شپ ےک لی دونوں فریقوں  ،ن
ہوت ےک لی  ،ان می س ہر ایک س
ر
کیا توقع یک ے
جائ ہ اور کن یشائط ےک تحت اس کو انجام دیا جان گا اس کا ن
تعی کرنا بہت نضوری ےہ۔ انئن
ے
شپ کا انتخاب کرنا بیھ نضوری ےہ جو طالب علم ےک مقاصد ےک مطابق ہو اور جو اس ےک مستقبل می اس
یک مدد کر سک۔
ے
ے
ٹیوٹرز یک شخصیت قیام یک اچیھ ترق می بنیادی کردار ادا کرئ ےہ  ،کیونکہ یہ کیس بیھ قسم ےک مسئےل ےک
حل کو ن
تئ کرتا ےہ اور طالب علم اور اداروں اور کمپنیوں ےک درمیان قرین تعلق یک اجازت دیتا ےہ۔
گی کاموں یک اہمیت کو اجاگر ن
یہ طالب علم یک طرف س انجام دن ر
کرت ےک قابل بیھ ےہ  ،کیونکہ انہی ہمیشہ
ے
طالب علم یک تعلییم سطح پر ایڈجسٹ کیا جانا چاہن  ،ن
کمپن اور طالب علم دونوں ےک لی فائدہ مند ہونا ،
ن
اور ان کاموں س گریز کرنا جو کچھ حصہ نہی ے
سیکھن
ڈالی اور وہ طالب علم کو کمزور کر سکتا ےہ اور اس یک
می مدد نہی کر سکتا۔

ر
 6.7ر
یوییطالبیعلمیکایانٹنشپیکایتجربہ
بہٹینیمشقیی-ییویئ
 : Universitat Politècnica de Valènciaے
ر
ییونیورسٹیکاینامی
پارٹٹ
انجینئنگ۔ :نصابیجسیمی ر
ر
یانٹنیشپیپروگرامیداخلیکیایگیایتھای
ماسئ ان ٹیکسٹائل
کمپن می انئن شپ یک مدت 3 :ماہ  : Aitex -ے
ٹیکسٹائل ریشچ انسن ٹیوٹ ن
مئبان ن
کمپٹیکاینامیاوریشعبہی
تعارفی
ے
سپی ےک ی
ن
مشق ساحل پر واقع ےہPolitecnica ،یونیورسن
ڈی والیںسیا خاص طور والیںسیا کمیونن می،
.اور اعیل تکنیک تعلیم اور تحقیق یک تعلیم می تجربہ ےک  50سال س زیادہ ےہ کر رہا ےہ
پیش کی جا ن
ر
ے
انجینئنگ می ماسئ ڈگری ےہ  ،ایک آفیشل پروگرام جو
تربین پروگراموں می  ،ٹیکسٹائل
ن واےل
ے
نظریائ اور عمیل علم کو یکجا کرتا ےہ  ،جو کہ سیکئ می کمپنیوں اور لیبارٹریوں ےک
ٹیکسٹائل ےک شعی می
 ،سب س زیادہ ملک یک اہم ٹیکسٹائل ریشچ لیبارٹری Aitexدوروں ےک ساتھ بیھ مکمل ہوتا ےہ  ،جن می
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ن
گی کام ےک بارے می ن
کی ر
کمپن می ر
مذکورہ ن
جانی ےک بعد  ،طالب علم ن انئن شپ پیشکشوں می داخلہ لیا
ےک تعاون س یونیورسن یک ویب سائٹ ےک جاب پورٹل پر شائع کیا گیا تھا ۔ Aitexجو کہ

ر
انٹنیشپییکیتفصیل ی۔
گن تیھ  ،جو آج  ،ن
ایک ٹیکسٹائل ریشچ لیبارٹری ہ جو  1985می قائم یک ر
اپن شگریم کو تحقیق اور Aitex
ے
ے
ے
ے
ترق اور مختلف قسم ےک لیبارٹری ٹیسٹوں یک کارکردیک ےک درمیان تقسیم کرئ ےہ  ،جیےس نقصان دہ مادوں کا
ن
میکائ خصوصیات  ،دوشوں ےک درمیان
کئوں یک
.پتہ لگانا  ،تھرمل خصوصیات اور آرام  ،یا ی
تاریخ طور پر اس عال ے
ن
ن
ق یک معیشت می بہت اہمیت رکھتا ےہ اور
ویلینشی کمیونن می ٹیکسٹائل سیکئ
ن
ے
رواین کمپنیوں کو اپ ڈیٹ کیا گیا ےہ تاکہ وہ اضاق قیمت کو شامل کریں جو ٹیکنالوج
حالیہ برسوں می ،
ے
ن
اپن مصنوعات کو فراہم کرئ ےہ۔
طالب علم ن
ن سمارٹ ٹیکسٹائل پر ریشچ گروپ می آٹھ افراد یک ایک ٹیم کا مکمل وقت شامل کیا  ،جو اس
عال ے
ق ےک اندر مختلف قسم ےک پروجیکٹس کو سنبھالتا ےہ  ،بشمول سمارٹ ٹیکسٹائل  ،بلٹ ان الیکئانک
کئے یا کم لوگوں ےک لی معاون آالت نقل و حرکت
.فنکشنلن واےل ی
طالب علم ےک اہم کام مندرجہ ذیل اسائنمنٹس کو انجام دے کر مختلف پروجیکٹس یک مدد پر مشتمل ہوتے
ہی۔
.یک ے
ن
نموت اور •
ترق  prototypesٹیکسٹائل
Dجیسا کہ الیکئانک اجزاء ےک رلی کا احاطہ کرتا ےہ ،یک حمایت کرتا ےہ یا کوٹنگز چھوت عناض ےک • 3
.پرنٹنگ
.تجربہ گاہی می منعقد ٹیسٹ •
.تجزیہ اور کتابیات کا جائزہ ن
لین ےک •
نن
پریزنٹیشئ ،ےک رلی تصویر ڈیزائن کیٹالگ  ،اور سوشل نیٹ ورکس •
.
.سپالئرز ےک ساتھ رابطہ اور مال اور سامان ےک رلی تالش •
.رپورٹی اور دستاویزات یک تیاری •
اہمیچیلنجز۔
ے
مذکورہ باال ن
کمپن می انئنز کو مخترص مدت ےک لی  ،ن
تی س پانچ ماہ ےک درمیان  ،تحقیقائ گروپوں می عام
ر
ے
رہ ہی۔ چونکہ انئنز ےک لی پریزنٹیشن کا کوئ دن نہی ےہ  ،نہ یہ تربین دستاویزات
ےہ جو برسوں س کام کر ے
ے
ر
 ،یہ گروپ ےک ممئوں پر منحرص ےہ کہ وہ ان نی لوگوں کو تربیت دیں جو اس می شامل ہوت ہی  ،اور یہ
جان کر کہ چند مہینوں می انہی اس کیس اور ےک ساتھ دہرائی ۔ اس ن
ن انئن ےک تجرت کو براہ راست متاثر
کیا  ،کیونکہ گروپ می کچھ لوگوں ن
ن اس حقیقت یک وجہ س ان یک تربیت می حصہ ڈال نی س گریز کیا۔
ے
دلچسن یک شمولیت یک بدولت حل .اوپر وضاحت یک
قسمن س  ،یہ گروپ ےک دیگر ممئوں یک عدم
خوش
ی
ہوا جو انئن ےک ساتھ تھے اور پورے قیام ےک دوران اس ےک شکوک و شبہات کا جواب دیا۔
اس منصوبے کو یورپی کمیشن کے تعاون سے فنڈ دیا گیا ہے۔ یہ اشاعت [مواصالت] صرف مصنف کے خیاالت کی عکاسی کرتی
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فوائد۔ی
ٹیکنالوجئ ےک ساتھ رابطہ قائم ک ن
ن
رت ےک ساتھ ساتھ شعی یک مختلف
انئن شپ یک بدولت  ،طالب علم رنن
کمپنیوں س ن
ملی ےک قابل ہوا  ،ایک وسیع نقطہ نظر اور مفید پیشہ ورانہ روابط حاصل کی۔ ایس طرح
ن
 ،ایٹیکس اور انئن ےک مابی پیشہ ورانہ تعلقات انئنشپ یک مدت س آگ بڑھ گیا ےہ اور  ،آج کل  ،وہ کبیھ
کبھار مختلف منصوبوں می تعاون کر ےت ہی۔
ن
کمپن ےک لی  ،یہ دلچسپ ےہ کہ اہلکاروں کا ایک ایسا پورٹ فولیو ہو جس پر ان ےک متعدد منصوبوں می
ے
ن
شمار کیا جا سک  ،جس س فائدہ اٹھان واےل شخص یک کارکردیک اور پس منظر کو ن
جانی کا فائدہ ہو۔
سبقیسیکھا۔
یقین طور پر  ،انئنشپس طالب علم اور ن
ن
کمپن دونوں ےک لی مثبت نتائج یک حامل ہی  ،کام یک دنیا می ان ےک
انضمام ےک حق می ہی اور ان یک تعلییم تربیت ےک دوران حاصل کردہ علم می اضافہ ے
کرت ہی۔
کمپن می آمد ےک لی مخصوص ٹریننگ تیار ن
جیسا کہ اہم سبق سیکھا گیا ہ  ،طالب علم یک ن
کرت یک نضورت
ے
ن
کو اجاگر ن
کرت ےک قابل ہ  ،جو اس ن
اپن ساتھیوں س اس بوجھ کو دور کرت اور بغئ کیس رکاوٹ ےک انضمام کو
ے
کمپن ےک طریقوں کو تازہ ترین بنا ر
یقین بنا ن
ن ےک لی ن
ن
ن گا۔
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 .7آریحوالہیجات
چاند  ،وی  ،اور دیشمکھ  ،ےک ()2019۔ ے
ن
"سیکھن
ترق پذیر ممالک می انڈر گریجویٹ انئن شپ چیلنج س نمٹنا۔ ایک
یک طرف س" پروجیکٹ پر ن
مبن آن الئن انئنشپ ماڈل۔ تعلیم  +تربیت  ،یئ یئ 1077-1064
ن
ن
یورئ یونی یک کونسل۔
۔ ٹرین شپ ےک لی کوالن فریم ورک پر  10مارچ  2014یک کونسل یک سفارش) (2014ی
ن
یونی کا شکاری جریدہ)(2014/C 88/01
یورئ
۔ ی
ن
ن
ڈی آبیٹ  ،یس  ،یونڈٹ  ،ایم  ،اور ویئیل  ،ےک ()2009۔ انئنشپ کا زیادہ س زیادہ فائدہ اٹھانا :انئنشپ اطمینان کا ایک
ے
تجربائ مطالعہ۔ اکیڈیم آف مینجمنٹ لرننگ اینڈ ایجوکیشن  ،یئ یئ 539-527۔
ن
ن
سیکھن ےک معیار کو )(2012ایکویٹ  -پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت می یورئ معیار یک ن
یقی دہائ۔
۔ کام یک بنیاد پر
ی
ن
یورئ کمیشن
.یقین بنانا۔ ی
ے
.یورئ کمیشن
۔ تربین جہازوں ےک لی معیار کا فریم ورک  -انئن شپ پروگراموں پر ہم مرتبہ جائزہ )(2018
ی
ورکشاپ۔ ڈی ج مالزمت  ،سماج امور اور شمولیت
.یورئ کمیشن
 روزگار ،سماج امور اور انکلوژن )این ڈی(ی
catId=1045&langId=en#countrysh؟Traineeships . https://ec.europa.eu/social/main.jsp
س لیا گیا eets
یورئ یوتھ فورم
ڈی(
)این
چارٹر۔
کا
معیار
یورئ
پر
شپ
اپرنٹس
انئن شپ اور
ی
ی
ے
ے
ن
۔ اعیل معیار یک انئنشپس ےک لی مشئکہ بہئین پریکٹس کوڈ۔ ٹریڈز یونی )(2013پیشہ ورانہ تعاون فورم ےک دروازے۔
کانگریس۔
۔ طلباء/گریجویٹ انئن شپ پروگراموں کو قائم )(2015گریڈوئل :بڑھتا ہوا طالب علم/گریجویٹ روزگار یک تیاری۔

ن
کرت اور مؤثر ے
طریق س چال نن ےک لی ہدایات۔

ن
ن
مابی مؤثر مواصالت :کامیاب انئنشپ پروگراموں ےک لی
ہیملی  ،ڈی  ،اور پجاری  ،آر ()1997۔ اسٹیک ہولڈرز ےک
ایک کلیدی جزو۔ جرنل آف پبلک ایڈمنسئیشن ایجوکیشن  ،یئ یئ 215-203۔
ر
۔ انئنشپس ےک ذریےع نوجوانوں ےک روزگار کو فروغ دینا :ے
بہئین طریقوں یک رہنمائ۔)(2013انئنیشنل یوتھ فاؤنڈیشن
مڈل سکلز" گیپ کو کون ٹھیک کر سکتا ہ؟ ہارورڈ بزنس "کوچن  ،ئ  ،فائن گولڈ  ،ڈی  ،اور اوسئ م ن
ی  ،یئ ()2012۔
ے
ریویو ۔
ی
ن
یورئ جرنل
لی  ،ڈی ()2014۔ گورننس
ڈھانج ےک معاہدے  ،مدت اور شاکت داری ےک لحاظ س انئنشپس کا اندازہ۔ ی
ے
آف ٹریننگ اینڈ ڈویلپمنٹ  ،یئ یئ 603-588۔
ے
تعی ن
نارانانان  ،وی  ،اولک  ،ئ  ،اور فوکایم  ،یس ()2010۔ انئن شپ افادیت کا ن
تحقیقائ ماڈل۔ اکیڈیم
کرت واال :ایک
ی
آف مینجمنٹ لرننگ اینڈ ایجوکیشن  ،یئ یئ 80-61۔
ر
ر
کاروائ
انجینئنگ تعلیم می انئنشپ پروگرام ےک اثرات تعلییم اور سماج علوم یک یوریشیا
اوزیک  ،ایچ۔ ()2018۔
 ،یئ یئ 283-276۔ )(EPESS
راناباہو  ،این  ،المیڈا  ،ایس  ،اور کئیزیز  ،ای ()2019۔ جدید سوچ ےک لی یونیورسن یک زیر قیادت انئنشپس :ایک
ے
نظریائ فریم ورک تعلیم  +تربیت  ،یئ یئ 254 - 235
سلوا  ،یئ  ،لوپس  ،ئ  ،کوسٹا  ،ایم  ،سیئا  ،ڈی  ،میلو  ،اے  ،برٹو  ،ای  ،اور ڈیاس  ،ج ()2016۔ روزگار یک
اعیل تعلیم می انئنشپس۔ ٰ
سئیھ؟ ٰ
اعیل تعلیم  ،یئ یئ 721-703۔
ے
ن
سئنٹ :انئ شپ ےک بارے می بہئین اصولوں کو معیاری بنائی۔
یورئ
یونی ےک رکن ممالک ) (2018ی
۔ آؤٹ پٹ  - 1ی

می انئن شپ قانون سازی ےک بارے می عمویم رپورٹ۔

طریق۔)(2018سئنٹ :انئ شپ ےک بارے می ے
بہئین ے
۔ آؤٹ پٹ  - 1انئن شپ ےک ے
بہئین اصولوں کو معیاری بنائی۔
ی
ن
زیمرمی  ،ایلن۔
کامیاب انئنشپ پروگرام ےک لی سفارشات نیکٹا جرنل  ،یئ یئ 7-4۔ )(1996
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