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Прынцыпы UniLab для навучання на працоўным месцы 
Вышэйшая адукацыя

Веды і навыкі больш высокага ўзроўню набываюцца не толькі ў выніку акадэмічнага 
навучання ў вышэйшых навучальных установах(ВНУ), але таксама могуць быць набыты за 
межамі аўдыторыі з дапамогай практычнага навучання на працы ці ў аналагічных 
кантэкстах. У пастаянна развіваецца эканоміцы ведаў, дзе патэнцыйныя супрацоўнікі 
павінны не толькі выкарыстоўваць самыя сучасныя тэхналогіі, але і валодаць побач 
перадаюцца мяккіх навыкаў, праграмы навучання на працоўным месцы маюць важнае 
значэнне. 

Мэта навучання на аснове працы, каб даць студэнтам сапраўдныя, структураваныя 
магчымасці для навучання ў рэальнай рабочай асяроддзі. Гэты тып адукацыі патрабуе, каб 
ВНУ і галіны прамысловасці ўзаемадзейнічалі і працавалі разам, каб гарантаваць, што гэта 
прынясе карысць студэнтам, працадаўцам і грамадству ў цэлым. 

Калі канчатковай мэтай вышэйшай адукацыі з'яўляецца забеспячэнне магчымасці 
працаўладкавання і поспеху студэнтаў, праграмы вышэйшай адукацыі ў першую чаргу 
павінны быць арыентаваны на студэнтаў. Навучанне на аснове працы можа забяспечыць 
такі падыход, як студэнты знаходзяцца ў цэнтры размяшчэння WBL. Універсітэты павінны 
падтрымліваць студэнтаў у развіцці адпаведных установак, кампетэнцый і ведаў для 
выхаду на рынак працы (або для паляпшэння іх магчымасцяў працаўладкавання). 

У гэтым кантэксце прынцыпамі UniLab для сучаснай практычнай сістэмы размяшчэння 
WBL з'яўляюцца: 

1. WBL арыентавана на развіццё адпаведнага вопыту, звязанага і
дапаўняльнага іх вучэбную дзейнасць

2. Навучэнцы атрымліваюць кіраўніцтва і кансультацыі
3. Трохкутнік ВНУ-бізнес-студэнт грунтуецца на яснасці камунікацыі і

адказнасці паміж 3 залучанымі бакамі
4. Адносіны паміж універсітэтам і бізнесам заснаваныя на супрацоўніцтве і

партнёрстве
5. Установы і кампаніі арганізуюць навучанне персаналу для мадэрнізацыі

месцаў размяшчэння WBL і нагляду за студэнтамі
6. Працэсы якасці ў размяшчэнні WBL гарантуюць эфектыўнасць і дзейснасць

мадэлі
7. Нацыянальныя і мясцовыя ўлады аказваюць падтрымку і заахвочваюць

ўстановы мадэрнізаваць месца размяшчэння WBL і заахвочваць кампаніі
да актыўнасці

8. Прадпрыемствы, якія ўдзельнічаюць у практычным працаўладкаванні
студэнтаў WBL, атрымліваюць свайго роду прызнанне або ўзнагароджанне
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