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Прынцыпы Тыя, хто выконвае абавязкі Адказнасць 

Удасканаленне 
навучальных праграм на 
падставе рэальных 
кейсаў кампаній пры 
падтрымцы 
Міністэрства адукацыі 

Міністэрства • Узнагароджанне ВНУ, якія прапануюць праграмы навучання на працоўным
месцы. Падтрымка стварэння факультэтаў і іх аддзелаў

• Планаванне заліковых гадзін па новым прадмеце ў адпаведнасці з кейсамі
кампаній

ВНУ • Прыняцце і ўкараненне новых правілаў ва ўніверсітэце

• Супрацоўніцтва з кампаніямі (праз цэнтры кар'еры)

Кампанія • Давядзенне сваіх патрабаванняў да ведама ВНУ для дасягнення мэтавых
паказчыкаў рынку працы.

Падключэнне кампаній і 
ВНУ для падрыхтоўкі да 
WBL 

Кампанія • Прапанова змяненняў у навучальным плане для задавальнення патрэбаў рынку
працы

• Прасоўванне стажыровак і працоўных месцаў і дакладнае ўказанне іх
патрабаванняў

ВНУ • Прыняцце рэкамендацый кампаній і ўключэнне іх у вучэбную праграму

• Арганізацыя мерапрыемстваў, звязаных з кар'ерай

Усталяванне рэгулярнай 
сувязі паміж ВНУ і 
нацыянальнымі 
дырэктыўнымі органамі 

Міністэрства • Супрацоўніцтва з універсітэтамі для збору дадзеных аб працаўладкаваных
студэнтах

• Арганізацыя мерапрыемстваў, звязаных з кар'ерай (семінары, кірмашы вакансій і
г. д.)

ВНУ • Рэгулярнае супрацоўніцтва з Міністэрствам для атрымання інфармацыі ў
адпаведнасці з новымі зменамі на рынку працы

• Абмен інфармацыяй аб занятых і беспрацоўных студэнтаў (у тым ліку прычыны
беспрацоўя)

Сумеснае стварэнне 
адукацыйных праграм, 
якія адказваюць 
патрэбам кампаніі 

Супрацоўнікі ўніверсітэта • Інфармаванне выкладчыкаў і студэнтаў аб новых праграмах, і як яны
адпавядаюць патрэбам рынку

Цэнтр кар'еры • Падрыхтоўка апытання для кампаній і студэнтаў, аналіз яго вынікаў і давядзенне
іх да ведама супрацоўнікаў універсітэта

Студэнт • Удзел у апытанні
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Кампанія • Удзел у апытанні

Збор дадзеных аб 
прапанаваных вакансіях і 
паспяховым прыёме на 
працу 

Цэнтры кар'еры • Збор дадзеных аб працаўладкаванні выпускнікоў і перадача іх адміністрацыі
ўніверсітэта

Вышэйшае кіраўніцтва 
ўніверсітэта 

• Аналіз дадзеных, прадастаўленых цэнтрам кар'еры, і падрыхтоўка планаў па
аказанні дапамогі будучым выпускнікам з мэтай скарачэння беспрацоўя сярод
выпускнікоў

Міністэрства • Збор статыстычных дадзеных пра беспрацоўе, аналіз яе прычын і праца з
паказчыкамі паспяховасці праграм навучання на працоўным месцы.
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