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Кратко описание:
В продължение на няколко години Швеция редовно изготвя основни данни за оценка
на пазара на труда и нужните умения от професионални квалификации чрез прилагането на
интегрирани

политики

в

сферата

на

образованието

и

обучението,

заетостта

и

изследователските дейности.
Въз основа на решение на правителството от декември 2013 г., Националната агенция
за образование започва систематично и дългосрочно проследяване на прехода на младите
хора от средното училище към пазара на труда. Осъществява се годишен мониторинг на
основните дейности, които младежите осъществяват 1, 3 и 5 години след завършване на
средно образование, както и проучвания сред младите хора, които включват въпроси относно
уместността на обучението им във връзка с тяхната работа. Проследяването включва и
проучвания, насочени към организации и предприятия, които са наели младежи,
непосредствено след завършване на средното образование. Изготвяните от Националната
агенция статистики и анализи се представят по различни начини, за да се използват
резултатите от проследяването на завършилите както от местните и регионалните власти, така
и от доставчиците на професионално образование и обучение и социалните партньори.
В допълнение, Националната служба по заетостта редовно изготвя данни за оценка на
пазара на труда и нуждите от умения, а Статистическата служба в Швеция в доклада си

публикува веднъж на три години дългосрочни прогнози за търсенето и предлагането на
квалифицирана работна ръка в доклада си „Тенденции и прогнози“.
Проследяването на дипломираните лица в системата на висшето професионално
образование се осъществява ежегодно от Националната агенция за висше образование.
Агенцията обобщава информация и за професионалното обучение на възрастни и
последващата заетост след приключване на обученията, като получава данните от общините.
Общините, които подпомагат организирането на професионално обучение на възрастни,
получават държавна субсидия. В ангажиментите им е и проследяване на заетостта на
обучаемите след приключване на обучителния процес и предоставяне на данните в Агенцията
за висше професионално образование.
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В Шведската образователна система, професионалното образование и обучение продължава и в
системата на висшето образование и се определя като висше професионално образование.

