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Konsept İştirakçılar Öhdəliklər 

Təhsil Nazirliyinin dəstəyi 
ilə şirkətlərdə baş vermiş 
real situasiyalar vasitəsilə 
kurikulum sisteminin 
təkmilləşdirilməsi 

Nazirlik • İşə əsaslanan təhsil proqramları təklif edən ali təhsil müəssisələrinin
mükafatlandırılması

• Fakültələrin və onların şöbələrinin yaradılmasına dəstək olmaq

• Şirkətlərdəki nümunəvi situasiyalara uyğun olaraq yeni fənnin kredit saatlarının
planlaşdırılması

Ali Təhsil Müəssisələri • Universitet daxilində bütün yeni qaydaların qəbulu və tətbiqi

• Şirkətlərlə əməkdaşlıq (Karyera Mərkəzləri vasitəsilə)

Şirkətlər • Əmək bazarının hədəflərinə cavab vermək üçün şirkətlərin tələblərinin ali təhsil
müəssisələrilə müzakirə olunması

Peşə əsaslı öyrənməyə 
hazırlaşmaq üçün 
şirkətlərin və ali təhsil 
müəssisələrinin 
birləşdirilməsi 

Şirkətlər • Əmək bazarının ehtiyaclarını ödəmək üçün kurikulum dəyişikliklərinin təklif
edilməsi

• Təcrübə və iş yerlərini təşviq olunması və onların tələblərini aydın şəkildə
göstərilməsi

Ali Təhsil Müəssiəsləri • Şirkətlərin məsləhətlərinin qəbul olunması və kurrikuluma inteqrasiya edilməsi

• Karyera ilə bağlı tədbirlərin təşkili

Ali təhsil müəssisələri ilə 
milli siyasətçilər arasında 
müntəzəm əlaqənin 
yaradılması 

Nazirlik • İşləyən tələbələrin məlumat bazalarını yaratmaq üçün universitetlərlə əməkdaşlıq
etmək

• Karyera ilə bağlı tədbirlərin təşkil olunması (seminarlar, karyera sərgiləri və s.)

Ali Təhsil Müəssisələri • Əmək bazarındakı yeni dəyişikliklərlə bağlı məlumat əldə etmək üçün nazirliklə
müntəzəm şəkildə əməkdaşlıq etmək

• Məşğul və işsiz tələbələr haqqında məlumatların paylaşılması (işsizliyin səbəbləri
daxil olmaqla)

Şirkətin ehtiyaclarına cavab 
verən təhsil proqramlarının 
birgə yaradılması 

Universitet heyəti • Müəllimlərin və tələbələrin yeni proqramlarla tanış edilməsi və onlara bazarın
tələblərinə hansı dərəcədə uyğun olduqları haqda məlumat verilməsi

Karyera Mərkəzləri • Şirkətlər və tələbələr üçün sorğuların hazırlanması, əldə olunan nəticələrinin təhlili
və universitet əməkdaşlara bu barədə hesabatın təqdim olunması

Tələbələr • Sorğuda iştirak etmək

Şirkətlər • Sorğuda iştirak etmək

Təklif olunan yerləşdirmə 
və uğurlu işə qəbul 

Karyera Mərkəzləri • Məzunların məşğulluğu haqqında məlumatların toplanması və universitet
rəhbərliyi ilə paylaşılması

1

https://unilab.eucen.eu/
mailto:unilab@eucen.eu


UniLab prinsiplərinin İşə-Əsaslanan Öyrənmə yönündə Ali Təhsilə tətbiqi üçün tövsiyələr 

From university to labour market in the 21st century: a step forward in work-based placements 
610245-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP  
Project coordinated by eucen | https://unilab.eucen.eu | unilab@eucen.eu  

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflect the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

. 

haqqında məlumatların 
toplanması 

Universitet Rəhbərliyi • Məzunlar arasında işsizliyi azaltmaq üçün Karyera Mərkəzi tərəfindən verilən
məlumatların təhlili və gələcək məzunlara işsizliyin azaldılması yönündə kömək
etmək üçün planların hazırlanması

Nazirlik • İşsizliklə bağlı statistik məlumatların toplanılması, işsizliyə səbəb olan amillərin
təhlil olunması və işə əsaslanan təhsil proqramlarının müvəffəqiyyət dərəcəsi
üzərinə işlənilməsi
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