
Teekkari, tervetuloa Ura-ajatushautomoon! 

Mietitkö vielä, mihin suuntaan lähtisit kulkemaan urapolullasi? Haluatko
jäsentää ajatuksiasi, odotuksiasi ja osaamistasi? Pohdituttaako
opintojen suunnittelu uran kannalta? Tervetuloa Ura-ajatushautomoon!

Ura-ajatushautomo on tekniikan alojen opiskelijoille suunnattu
sukupuolitietoinen pienryhmäohjauskokonaisuus, jossa lähdemme
katsomaan kohti tulevaisuuden uramahdollisuuksia avoimin mielin,
yhdessä tehden ja pohtien.

Kolme tapaamista muodostavat kokonaisuuden, jonka aikana pääset
hautomaan ura-ajatuksiasi itsenäisesti sekä yhdessä muiden kanssa,
inspiroitumaan ja löytämään omat vahvuutesi sekä keskustelemaan
tasa-arvosta opinnoissa ja työelämässä. Teemat työpajoille ovat:
5.4. Tekniikan naisten urapolkuihin vaikuttavat tekijät
12.4. Itsetuntemus, arvot ja motivaatio
26.4. Itseluottamus ja askeleet eteenpäin
Tapaamiset järjestetään klo 13-16 TEK Loungessa Hervannan
kampuksen Tietotalossa. Tarjolla on kahvia ja pientä välipalaa.

Ura-ajatushautomo toteutetaan osana NAU!-hanketta, jonka pääta
voitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-
arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä.
Jos haluat miettiä omaa urasuuntaasi ja olet valmis sitoutumaan
yhteiseen työskentelyyn, ilmoittaudu mukaan 31.3. mennessä!
Ryhmään otetaan 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta opiskelijaa ja se
toteutuu, jos osallistujia on vähintään 5. Tilaisuus on kaksikielinen, voit
osallistua suomeksi tai englanniksi.
Järjestäjä: Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hanke, Tampereen
yliopisto ja Tekniikan akateemiset TEK

https://tasaarvoisestiuralle.fi/nau-hanke/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEGwWQDuqVBlPp5_e0-KGfWFUNlBZM1NQTEIzRks3UzVMQ1VRT1QzMDRBVC4u


Welcome to the Career think tank for technical students!

Are you pondering which direction you could take on your career path?
Do you want to structure your thoughts, expectations and skills? Are you
contemplating your studies in terms of career?

Welcome to join the Career think tank! Career think tank is a gender
conscious series of small group counselling workshops. We welcome
technical students to look at the future career options with open mind,
by doing and reflecting together.

Three meetings form a path, along which you get to develop your career
thoughts both individually and with your peers, get inspired and find
your strengths, as well as discuss equality in studies and in the working
life. Themes of the workshops are:
5.4. Factors affecting women’s career paths in technology
12.4. Self-awareness, values and motivation
26.4. Self-confidence and steps forward
The workshop series is organised in TEK Lounge in Tietotalo, Hervanta
campus from 1 to 4 pm. Coffee and snacks will be served.

Career think tank is part of the project Equal Career Paths for Women –
NOW! which aims to support and promote the equal working life and
career advancement of women.
If you want to reflect on your career choices and you are ready to
commit to working together, please register by March 31st! There is
space for 20 people and it will take place if there are at least 5
participants. The event is bilingual, you can participate in English or in
Finnish.
Organiser: Equal Career Paths for Women – NOW! project, Tampere
University and Tekniikan akateemiset TEK

https://tasaarvoisestiuralle.fi/in-english/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEGwWQDuqVBlPp5_e0-KGfWFUNlBZM1NQTEIzRks3UzVMQ1VRT1QzMDRBVC4u

