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UNILAB Prinsiplərinin Ali Təhsil Müəssisələrində Peşə Əsaslı Öyrənməyə 
Tətbiqi 

Yüksək bilik və bacarıqlar yalnız ali təhsil müəssisələrində akademik təhsillə əldə 
olunmur, həm də iş və ya oxşar kontekslərdə təcrübə əsasında öyrənmə yolu ilə 
sinifdən kənarda qazanıla bilər. Potensiallı işçilərin olduğu  daimi inkişaf edən bilik 
iqtisadiyyatında onların ən müasir texnologiyalardan istifadə etməsi tələb olunmaqla 
yanaşı, həmçinin ötürülə bilən yumşaq bacarıqlara malik olması da istənilir və bu 
kontekstdə peşə əsaslı öyrənmə proqramları önəm daşıyır. 

Peşə əsaslı öyrənmənin məqsədi tələbələrə real iş mühitində orjinal və 
strukturlaşdırılmış öyrənmə üçün imkan yaratmaqdır. Bu növ təhsil ali təhsil 
müəssisələri və sənayenin tələbələrə, işəgötürənlərə və geniş cəmiyyətə fayda 
verməsini təmin etmək üçün qarşılıqlı əlaqədə olmağı və birlikdə işləməyi tələb edir. 

Ali təhsili son məqsədi tələbələrin işlə təmin olunmasını və bacarıqlarını təmin 
etməkdirsə, ali təhsil proqramları ilk növbətə tələbə mərkəzli olmalıdır. Peşə əsaslı 
öyrənmə bu yanaşmanı aktivləşdirə bilər, çünki tələbələr Peşə əsaslı öyrənmə ilə 
yerləşdirmənin mərkəzindədirlər. Universitetlər tələbələri uyğun yanaşmaların, 
bacarıqların və biliklərin  əmək bazarına daxil olması üçün inkişafını dəstəkləməlidir( və 
ya iş bacarıqlarının inkişafı üçün). 

Bu konteksdə müasir praktiki Peşə Əsaslı Öyrənmə əsaslı yerləşdirmə sistemi üçün 
Unilab prinsipləri bunlardır: 

1. Peşə Əsaslı Öyrənmə əlaqəli təcrübənin öyrənilməsinə və onların öyrənmə
fəaliyyətini tamamlamağa yönəlmişdir.

2. Tələbələr yönləndirilir və məsləhət alırlar
3. Ali Təhsil Müəssisələri- Sənaye-Tələbə üçbucağı 3 iştirakçı tərəf arasında

ünsiyyət və məsulliyətlərin aydınlığı ilə dəstəklənir.
4. Universitet-sənaye əlaqəsi əməkdaşlığa və tərəfdaşlığa əsaslanır.
5. Müəssisələr və şirkətlər Peşə Əsaslı Öyrənmə yerləşdirmələrinin

modelləşdirilməsi və tələbələrə nəzarət üçün kadr hazırlığını təşkil edir.
6. Peşə Əsaslı Öyrənmə yerləşdirmələrində keyfiyyət prosessləri modelin

səmərəliyinə və effektivliyinə zəmanət verir.
7. Yerli hakimiyyət orqanları və təşkilatlar Peşə Əsaslı Öyrənmə yerləşdirmələrini

modelləşdirməyə və şirkətləri fəal olmağa təşviq etməyə dəstək verir və
həvəsləndirir.

8. Tələbələrin praktiki Peşə Əsaslı Öyrənmə yerləşdirilməsi ilə məşğul olan

müəssisələr bir növ tanınma və ya mükafat alırlar.
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