គម្រោងDOCKSIDE
របាំការណ៍កាតាឡុកមុខវិជ្ជាសិកា
អនុសាសន៍សខាំ ន់ៗ
ខខ ធ្នូ ឆ្នំ ២០១៨

ម្ោក ររង់សុ៊ីសសកូ តូម្រស សាកលវិទ្យាល័ំ វីម្គោ
ម្ោករស៊ី តាន់ សូល៊ីដា សាកលវិទ្យាល័ំ បាត់ដំបង
ម្ោក វ៉ន ភ៊ីរុណ សាកលវិទ្យាល័ំបាត់ដំបង

ម្ោក កង សុវណ្ណារ៉ សាកលវិទ្យាល័ំជ្ជតិ រគប់រគង
ម្ោក ល៊ី សុខម្រង សាកលវិទ្យាល័ំជ្ជតិ រគប់រគង
ម្ោក ឈឹម ចាំ សាកលវិទ្យាល័ំភូមិនទកសិកមម

ម្ោករស៊ី នាង ោ៉ា ល៊ីន សាកលវិទ្យាល័ំភូមិនទកសិកមម
ម្ោក ឡូរ៉ង់ ម្មសាម ន សាកលវិទ្យាល័ំភូមិនទន៊ីតិសារសត និងវិទ្យាសារសតម្សដឋកិច្ច
ម្ោក ប៉ាូល អង់ សាកលវិទ្យាល័ំភូមិនទន៊ីតិសារសត និងវិទ្យាសារសតម្សដឋកិច្ច
ម្ោក ល៊ីម្ោខណល ឡឺម៊ីញាល់ សាកលវិទ្យាល័ំ ណង់
ម្ោក ឌ៊ីវីន អាសាន់ សាកលវិទ្យាល័ំ សាវធ្ឺន ដាណឺោ៉ាក
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១. ម្សច្កត៊ីម្្តើម
ឯកសារម្នេះគូសបញ្ចចក់ព៊ីអនុសាសន៍សំខាន់ៗ ម្ដាំខ្នកម្លើ របាំការណ៏កាតាឡុកននមុខវិជ្ជាសិការបស់គម្រោង DOCKSIDE ម្ដើមប៊ីសំម្រច្ម្អាំបានម្ជ្ជគជ័ំនូវកមមវិធ្៊ីសិកាថ្ននក់ បរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់ និង
ថ្ននក់បណឌ ិតរួមគ្ននរវាងសាកលវិទ្យាល័ំម្ៅអុឺរ៉ុប និងសាកលវិទ្យាល័ំម្ៅកមពុជ្ជ។
អនុសាសន៍ទំងម្នេះគឺខ្នកម្ៅម្លើការសទង់មតិជ្ជមួំ សាកលវិទ្យាល័ំកមពុជ្ជច្ំនួន ៤ និងសាកលវិទ្យាល័ំម្ៅអុឺរ៉ុបច្ំនួន ៣ ខដលច្ូលរួមកនុងគម្រោងDOCKSIDE៖ សាកលវិទ្យាល័ំភូមិនទន៊ីតិសារសត
និងវិទ្យាសារសតម្សដឋកិច្ច សាកលវិទ្យាល័ំបាត់ដំបង សាកលវិទ្យាល័ំជ្ជតិរគប់រគង សាកលវិទ្យាល័ំភូមិនទកសិកមម សាកលវិទ្យាល័ំវីម្គោ សាកលវិទ្យាល័ំណង់ និងសាកលវិទ្យាល័ំ សាវធ្ឺន ដាណឺោ៉ាក។

២. អនុសាសន៍សំខាន់ៗ
អនុសាសន៍ទ្យ៊ីមួំ
ពរងឹងកំរិតសិកាបរិញ្ចាបរតម្រើំ្ារភា្ាប់វាម្ៅកាន់កំរិតបរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់
ម្ដាំសារខតរតូវបង់នលៃសាោ សិសសភា្គម្រច្ើនខដលច្ូលម្រៀនថ្ននក់បរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់ គឺជ្ជសិសសខដលសិកាម្រៅម្ោ៉ាង
ម្រើំខដលពួកម្គោនបទ្យពិម្សាធ្ន៍ការងាររួច្ម្រើំមុនម្ពលរតលប់ម្ៅកាន់ការបណតុ េះបណ្ណតលថ្ននក់បរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់។ ម្ដាំម្រតុម្នេះម្រើំ ការភា្ាប់ទ្យំនាក់ទ្យំនងរវាងបរិញ្ចាបរត និង
បរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់ម្ៅោនភា្ពទ្យន់ម្ខាំ។ មួំវិញម្ទ្យៀត ម្គ្នលនម្ោបាំខដលអនុញ្ចាតម្អាំនិសសិតបនតព៊ីថ្ននក់បរិញ្ចាបរតម្ៅកាន់ថ្ននក់បរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់គួរខតរតូវបម្ងកើតម្ឡើង (ឧទររណ៍
តាមរំៈការ្តល់អារគររូបករណ៍)។

អនុសាសន៍ទ្យ៊ីព៊ីរ
បម្ងកើតថ្ននក់បរិញ្ចាបរតជំនាញ ម្រើំ្ារភា្ាប់វាម្ៅនឹងខ្នកឯកជនម្ដើមប៊ីទ្យទ្យួលបានអារគររូបករណ៍ និងការងារសំរប់និសសិត
ខ្ែកម្លើព័ត៌ោនរបស់ម្ំើងខដលទ្យទ្យួលបានព៊ីទ្យសសនៈ អំព៊ីកាតាឡុកមុខវិជ្ជាម្ៅកនុងខខ កុមភៈ ឆ្នំ២០១៨ ម្ ើញថ្នទ្យំនាក់ទ្យំនងជួំខ្នក

ឯកជនម្ៅោនកំរិតម្ខាំ

ម្បើម្ទេះប៊ីជ្ជភា្គម្រច្ើននននិសសិតថ្ននក់បរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់សុទ្យធខតបានច្ូលរួមកនុងកមមវិធ្៊ីបណតុ េះបណ្ណតលអាជ៊ីពម្រៅម្ោ៉ាងក៏ម្ដាំ។ ការម្ធ្វើម្អាំកមមវិធ្៊ីសិកាថ្ននក់បរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់កាៃំជ្ជបរិញ្ចាបរតអាជ៊ីព
អាច្្តល់ជ្ជរបម្ោជន៍ដល់និសសិត ក៏ដូច្ជ្ជអាជ៊ីពការងាររបស់ពួកម្គ។

កនុងន័ំម្នេះ សាកលវិទ្យាល័ំគួរខតបម្ងកើតម្អាំោនទ្យំនាក់ទ្យំនងរំៈម្ពលខវងជ្ជមួំខ្នកឧសារកមម

ដូច្ជ្ជការបម្ងកើតម្អាំោនឱកាសច្ុេះកមមសិកាម្ៅកនុងកមមវិធ្៊ីសិកា។ ក៏ប៉ាុខនតម្ំើងរតូវខតដឹងថ្នំុទ្យធសារសតម្នេះនឹងទ្យំនងជ្ជកាត់បនាំការជំរុញនិសសិតម្អាំម្ធ្វើការរសាវរជ្ជវ។ ដូម្ច្នេះអវ៊ីខដលរតូវជំនេះម្ធ្វើ
គឺការរួមបញ្ចូលភា្ពអាជ៊ីពនិងការរសាវរជ្ជវរួមគ្ននម្ៅកនុងកមមវិធ្៊ីសិកាម្ដើមប៊ីបម្ងកើតម្អាំោនជំម្រីសព៊ីរសំរប់ការងារនាម្ពលអនាគត។
អនុសាសន៍ទ្យ៊ីប៊ី
ខរបកាៃំបរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់ជ្ជលំដាប់អនតរជ្ជតិ

នាម្ពលបច្ចុបបនន អនុសាសន៍របស់ម្ំើង គឺម្ធ្វើោ៉ាងណ្ណខរបកាៃំបរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់កាៃំជ្ជលំដាប់អនតរជ្ជតិ។ វាជ្ជការ្តល់

ឱកាសម្ដើមប៊ីទក់ទញសិសសបរម្ទ្យស អនករសាវរជ្ជវ អនកជំនាញ ក៏ដូច្ជ្ជសាស្ត្សាតចារះ។

ម្លើសព៊ីម្នេះម្ៅម្ទ្យៀត វាក៏ម្ធ្វើម្អាំរបម្សើរម្ឡើងោតិការននកមមវិធ្៊ីបណតុ េះបណ្ណតលម្អាំម្ៅជ្ជលំដាប់សតង់ដាអនតរជ្ជតិ។ ការបម្ងកើើ់តបរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់រួមគ្ននជ្ជមួំនដគូរអុឺរ៉ុបគឺជ្ជដំម្ណ្ណេះរសាំមួំខដលអាច្ម្ធ្វើម្ៅបាន។
អនុសាសន៍ទ្យ៊ីបួន
ការក៏សាងសមតាភា្ពសំរប់រគូ អនករសាវរជ្ជវ និងបុគោលិក
ភា្គម្រច្ើនននសាកលវិទ្យាល័ំម្ៅកមពុជ្ជជួបបញ្ចាខវេះខាតនូវសារសាត ចារះ និងបុគោលិកម្ធ្វើការម្ពញម្ោ៉ាង។ សោោរតច្ំនួនរគូខដលម្ធ្វើការម្ពញម្ោ៉ាងោនច្ំនួនតិច្តួច្ម្ធ្ៀបម្ៅនឹងច្ំនួនបុគោលិកបម្រងៀនទំងអស់
ម្រើំោនអនកខដលោនសញ្ចាបរតបណឌ ិត(មកព៊ីម្រៅរបម្ទ្យស)ខតព៊ីរប៊ីនាក់ប៉ាុម្ណ្ណាេះ។ ជ្ជងម្នេះម្ៅម្ទ្យៀត សាកលវិទ្យាល័ំមិនរតូវបានអនុញ្ចាតម្អាំខតងតាំងសារសាត ចារះម្ពញម្ោ៉ាងម្ឡើំ។ ោនខតរកសួងអប់រំម្ទ្យ
ខដលរតូវអនុញ្ចាតម្អាំម្រជើសម្រីសសារសាត ចារះម្ពញម្ោ៉ាង (រពេះរជរកឹតះ)។ និោំជ្ជទ្យូម្ៅ កងវេះបទ្យបញ្ាតតច្ាស់ោស់ទក់ទ្យងម្ៅនឹងការវិវតតននមុខរបរខ្នកសិកាធ្ិការគឺជ្ជច្ំនុច្គនៃឹេះ (ជ្ជទ្យូម្ៅអវិជាោន)។
ច្ំនុច្ម្នេះប៉ាេះពាល់ម្ៅដល់ការដឹកនាំម្លើនិម្កេបទ្យនិសសិតថ្ននក់ បរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់ និងថ្ននក់បណឌ ិត។ ជ្ជងម្នេះម្ៅម្ទ្យៀត ការម្បាេះពុមព្ាំរបស់អនករសាវរជ្ជវ ឬសារសាត ចារះមិនម្្ៃើំតមម្ៅនឹងសតង់ដាអនតរជ្ជតិម្ឡើំ។

ម្ដើមប៊ីជ្ជការម្លើកទ្យឹកច្ិតតដល់ការម្បាេះពុមពលទ្យធ្លននការរសាវរជ្ជវម្ៅកនុងរពឹតតិបរតម្បាេះពុមព្ាំអនតរជ្ជតិ រល់ការម្រជើសម្រីស ការតម្មៃើងឋានៈម្ដើមប៊ីទ្យទ្យួលបានដំខណងខ្នកបម្រងៀនម្ៅតាមសាកលវិទ្យាល័ំ (រគូបម្រងៀន
ជំនួំការសាស្ត្សាតចារះ សារសតចារះរង និងសារសាត ចារះ) រតូវម្ោងម្ៅតាមរបវតតិលែននការម្បាេះពុមព្ាំជ្ជមួំនឹងលកេណៈវិនិច្ឆ័ំ (ឧទររណ៏ លទ្យធ្លការសិកា បទ្យពិម្សាធ្ន៏អាជ៊ីព
បណ្ណតញទ្យំនាក់ទ្យំនងជ្ជមួំសរគមន៍វិទ្យាសាស្ត្សតជ្ជតិ និងអនតរជ្ជតិ)។

អនុសាសន៍ទ្យ៊ីរបាំ
បម្ងកើតម្អាំោនសតង់ដាគុណភា្ពខតមួំរវាងសាកលវិទ្យាល័ំ (ឯកជន និងសាធារណៈ)
ោនរបម្ភទ្យសាកលវិទ្យាល័ំជ្ជម្រច្ើនម្ៅកមពុជ្ជទំងសាកលវិទ្យាល័ំឯកជន និងសាធារណៈ។ ម្ោងតាមការំល់ម្ ើញរបស់និសសិត
ការដឹងព៊ីអវ៊ីជ្ជតនមៃននសញ្ចាបរតខដល្តល់ម្ដាំរកបខណឌ សាកលវិទ្យាល័ំមួំជ្ជម្រឿងសំខាន់។កមមវិធ្៊ីថ្ននកបណឌ ិត
និងមុខវិជ្ជាសិកាគួររតូវបានម្ធ្វើម្អាំោនសុខដុមតាមរំៈការបម្ងកើតម្អាំោនសាោបណតុ េះបណ្ណតលថ្ននក់បណឌ ិតសំរប់សាាប័នឧតតមសិកាខដលោន្តល់ជូននូវសញ្ចាបរតបណឌ ិត។ ម្ៅកំរិតបរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់ និងបរិញ្ចាបរត
ការបម្ងកើតកមមវិធ្៊ីសិកាថ្ននក់បរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់លម៊ីៗ អាច្ម្្ៃើំតបម្ៅនឹងសតង់ដាររួម និងតរមូវការនានា។
អនុសាសន៍ទ្យ៊ីរបាំមួំ
បម្ងកើនភា្ពជ្ជនដគូ រវាង ឯកជន និងសាធារណៈ
ោនម្រតុ្លជ្ជម្រច្ើនខដលអាច្បញ្ចចក់ថ្នសាា ប័នឧតតមសិកាគួរខតបម្ងកើតម្អាំោនភា្ពជ្ជនដគូរជ្ជមួំខ្នកឯកជនម្អាំកាន់ខតរឹងោំ៖ ម្រតុ្លទំងម្នាេះរួមោន ការសំរួលដល់ការច្ុេះកមមសិការបស់និសសិត
បម្ងកើតមុខវិជ្ជាសិកាខដលម្្ៃើំតបម្ៅនឹងការរំពឹងទ្យុកកនុងអាជ៊ីពការងារ ការច្ូលរួមរបស់អនកោនជំនាញអាជ៊ីពខដលោនច្ំម្នេះដឹងលម៊ីៗម្ៅកនុងវិស័ំខដលជ្ជក់ោក់ណ្ណមួំកនុងវគោបណតុ េះបណ្ណតល។
ជ្ជងម្នេះម្ៅម្ទ្យៀត និសសិតអាច្ម្ជ្ជគជ័ំកនុងការសិកាថ្ននក់បរិញ្ចាបរតជ្ជន់ខពស់ម្រើំកនុងម្ពលជ្ជមួំគ្ននម្ធ្វើការម្ពញម្ោ៉ាងម្ៅកនុងរកុមរុន ក៏ប៉ាុខនតករណ៊ីំខបបម្នេះម្សទើរខតមិនអាច្ម្ៅរួច្សំរប់កាសិកាកំរិតបណឌ ិត។
ការម្រៀនថ្ននក់បណឌ ិតរតូវបានម្គទ្យទ្យួលសាោ ល់ជ្ជំូរមកម្រើំថ្នជ្ជការម្ធ្វើការម្ពញម្ោ៉ាង ម្រើំខដលទមទរនូវលកេខណឌ មួំច្ំនួនម្ដើមប៊ីបញ្ចប់ថ្ននក់បណឌ ិតកនុងរំៈម្ពលប៊ីឆ្នំ។ លកេខណឌ ទ្យ៊ីមួំគឺរតូវទ្យទ្យួល
បានច្ំណូលតាមរំៈរបព័នធអាគររូបករណ៏ម្ដើមប៊ីកាៃំជ្ជម្បកេជនបណឌ ិតម្ពញម្ោ៉ាង។
រកសួងគួរខតម្លើកទ្យឹកច្ិតតដល់រកុមរុនឯកជនមួំច្ំនួនម្ដើមប៊ី្តល់ជ្ជលវិការដល់ម្បកេជនបណឌ ិតខដលោនសកាតនុពលជ្ជអនករសាវរជ្ជវវ័ំម្កមងម្ដើមប៊ីម្ធ្វើការរសាវរជ្ជវម្លើប
ញ្ចាមួំច្ំនួនខដលទក់ទ្យងនឹងច្ំណ្ណប់អារមមណ៍របស់រកុមរុន។
អនុសាសន៍ទ្យ៊ីរបាំព៊ីរ
បម្ងកើតនាំករសាវរជ្ជវជ្ជមួំនឹងំុទ្យធសាស្ត្សតច្ាស់ោស់ និង លកេខណឌ ននម្សច្កត៊ីម្ោង
ការបម្ងកើតំុទ្យធសាស្ត្សតរសាវរជ្ជវរឹងោំគួរខតរតូវបម្ងកើតម្ឡើងសំរប់សាកលវិទ្យាល័ំនានាម្ៅកមពុជ្ជ។ ម្គ្នលម្ៅម្នេះគឺដូច្គ្ននម្ៅនឹងអនុសារសតទ្យ៊ី៤។ ម្ៅកមពុជ្ជ ការជំរុញម្លើកទ្យឹកច្ិតតដល់ការបម្ងកើតគម្រោងរសាវរជ្ជវ
គឺម្ៅោនសភា្ពទ្យន់ម្ខាំម្ដាំសារខត៖
ទ្យ៊ី១៖ សាា នភា្ពវិជ្ជាជ៊ីវៈ និងរបាក់ម្បៀរវតស គឺមិនបានពឹងខ្ែកម្ៅម្លើកំរិតសិកា ឬការរសាវរជ្ជវ និងការវិនិម្ោគខ្នកវិទ្យាសាស្ត្សតម្នាេះម្ទ្យ។
ទ្យ៊ី២៖ សាកលវិទ្យាល័ំមិនោនសិទ្យធកនុងការខតងតាំងសាស្ត្សាតចារះម្ពញម្ោ៉ាងម្ដាំខៃួនម្នាេះម្ឡើំ។
ទ្យ៊ី៣៖ ម្ដើមប៊ីទ្យទ្យួលបានរបាក់ខខម្រច្ើន សារសាត ចារះរតូវការបម្រងៀនម្រច្ើនម្ោ៉ាង។
រកសួងកំពុងខតម្រៀបច្ំបម្ងកើតលកេខណឌ ននម្សច្កត៊ីម្ោងសំរប់ដំខណងនាំករសាវរជ្ជវម្ៅរគប់សាកលវិទ្យាល័ំទំងអស់។ តំខណងម្នេះ នឹងម្លច្ម្ច្ញជ្ជរូបរងនាម្ពលឆ្ប់ៗ។
អនុសាសន៍ទ្យ៊ីរបាំប៊ី

្ារភា្ាប់ម្បកេជនបណឌ ិតម្ៅនឹងការរសាវរជ្ជវ
ម្បកេជនបណឌ ិតគួរខតអាច្កាៃំជ្ជអនករសាវរជ្ជវម្ពញម្ោ៉ាង ម្រើំម្គ្នលបំណងរបស់ពួកម្គគឺម្ធ្វើការម្បាេះពុមព្ាំកនុងរពឹតតិបរតវិទ្យាសាស្ត្សតខដលោនម្្មេះលប៊ី។ ក៍ប៉ាុខនត
រពឹតតិបរតលប៊ីៗទំងម្នាេះោនតរមូវការម្រច្ើនព៊ីសំណ្ណក់អនករសាវរជ្ជវដ៏នទ្យ។ ម្រតុម្នេះម្រើំ រគប់ម្បកេជនបណឌ ិតទំងអស់គួរខតម្លើកទ្យឹកច្ិតតម្អាំម្បាេះពុមពឬ
ម្្ញើរអតាបទ្យរសាវរជ្ជវម្ៅកាន់រពឹតតិបរតម្បាេះពុមព្ាំម្អាំបានម្លឿនតាមខតអាច្ម្ធ្វើម្ៅបាន ម្រើំច្ូលរួមកនុងសិកាេសាោអនតរជ្ជតិម្ដើមប៊ីខសវងំល់ព៊ីសតង់ដារននការរសាវរជ្ជវវិទ្យាសារសតលំដាប់អនតរជ្ជតិ។
ការសរការជ្ជមួំនដគូរអនតរជ្ជតិ ការច្ូលរួមជ្ជមួំបណ្ណតញរសាវរជ្ជវវិទ្យាសារសត និងការច្ូលរួមខណនាំម្ធ្វើនិម្កេបទ្យថ្ននក់បណឌ ិតដល់និសសិតកមពុជ្ជជ្ជមួំនដគូរអនតរជ្ជតិ គួរខតរតូវម្លើកទ្យឹកច្ិតត។
អនុសាសន៍ទ្យ៊ីរបាំបួន
បម្ងកើតការសរការរវាងសាកលវិទ្យាល័ំោ៉ា ងម្គច្ណ្ណស់រតឹមកំរិត បណឌ ិត
អនុសាស្ត្សតច្ុងម្រកាំម្នេះ ជ្ជការបំម្ពញបខនាមម្ៅម្លើអនុសាស្ត្សតទ្យ៊ីរបាំ។ ភា្គម្រច្ើនននសាកលវិទ្យាល័ំរបស់របម្ទ្យសកមពុជ្ជមិនោនទ្យំរំធ្ំរគប់រគ្នន់ម្ដើមប៊ីបម្ងកើតម្អាំោនកមមវិធ្៊ី ឬសាោថ្ននក់បណឌ ិតម្អាំោន
របសិទ្យធិភា្ពម្នាេះម្ឡើំ។

ឧទររណ៏បញ្ចាបរិសាានអាច្រតូវបានម្ធ្វើការរសាវរជ្ជវម្ដាំម្បកេជនបណឌ ិតថ្ននក់ម្សដឋកិច្ច

ច្ាប់

ឬកសិកមម។

ម្បកេជនថ្ននក់បណឌ ិតមកព៊ីជំនាញម្្សងគ្ននគួរខត

ពាោមម្ធ្វើការជ្ជមួំគ្ននោ៉ា ងម្គច្ណ្ណស់តាមរំៈការច្ូលរួមវគោបណតុ េះបណ្ណតលរួមគ្នន។
ម្ដាំសារខតការបញ្ចូលនិសសិតថ្ននក់បណឌ ិតមកព៊ីសាកលវិទ្យាល័ំតាមបណ្ណតរម្ខតតម្ដើមប៊ីមកច្ូលរួមវគោសិកាម្ៅភនំម្ពញជ្ជម្ទ្យៀងទត់ម្ពលខៃេះរតូវច្ំនាំម្រច្ើន
វិទ្យាល័ំរបស់កមពុជ្ជគួរខតម្របើរបាស់ម្អាំបានម្រច្ើននូវបរិកាេរបំម្រីដល់ការសិកាព៊ីច្ំងាំ
ភា្គម្រច្ើនននលវិការសំរប់ការរសាវរជ្ជវរតូវម្សនើរម្ឡើងតាមរំៈការរបកាស់កំរិតជ្ជតិ

សាកល

ម្ដើមប៊ីខច្ករំខលកកាតាឡុកមុខវិទ្យាសិកាជ្ជមួំសាកលវិទ្យាល័ំដ៏នទ្យ។
ឬអនតរជ្ជតិ។

វាម្សទើរខតមិនអាច្ម្ៅរួច្ម្ដើមប៊ីទ្យទ្យួលបានម្ជ្ជគជ័ំម្លើការរបកាស់្តល់លវិការទំងម្នាេះរបសិនម្បើម្ំើងមិនខមនជ្ជសោជិកននរកុមសមព័នធមួំ។ កនុងន័ំម្នេះ សាកលវិទ្យាល័ំម្ៅកមពុជ្ជគួរខតកំនត់របធានបទ្យរសាវរជ្ជវរួមគ្នន
ម្រើំបម្ងកើតសរគមន៍វិទ្យាសារសត ឬសិកាេសាោថ្ននក់ជ្ជតិម្ៅម្លើរបធានបទ្យពរុជំនាញដូច្ជ្ជ ការអភិវឌឍន៏សមុរទ្យសំរប់និរនតរភា្ពននកំម្នើនពណ៌ម្ខៀវម្ដាំោនការជួំខរជងព៊ីនាំករសាវរជ្ជវរបស់សាកលវិទ្យាល័ំ
(សូមម្មើលអនុសាសន៍ទ្យ៊ី៨)។

៣ កមមវិធ្៊ីសិកាថ្ននក់បណឌ ិតជំនាញការរគប់រគងបរិសាាននិងធ្នធាន
សាោបណតុ េះបណ្ណតលថ្ននក់បណឌ ិតម្លើជំនាញបញ្ចាសមុរទ្យនិងបរិសាាន អាច្ោននិរនតរភា្ពរបសិនម្បើវារគបដណត ប់ម្ៅម្លើវិស័ំរសាវរជ្ជវម្្សងៗម្ទ្យៀត។ សំរប់ម្បកេជនបណឌ ិតខដលម្រជើសម្រីសំកជំនាញវិទ្យាសារសតសងោម
ដូច្ជ្ជ ម្សដឋកិច្ច រគប់រគង ភូមិសារសត និងច្ាប់ បៃង់មុខវិជ្ជាសិកាគួរខតបញ្ចូលវិជ្ជាសិការួមគ្នន និង មុខវិជ្ជាតាមជំនាញជ្ជក់ោក់របស់ខៃួន។
ខាងម្រកាមម្នេះ ម្ំើងម្លើកម្ឡើងព៊ីមុខវិជ្ជាសិកាខដលអាច្រតូវបានបញ្ចូលកនុងកាតាឡុកមុខកមមវិធ្៊ីសិកាថ្ននក់បណឌ ិត ខដលចាំបាច្់សំរប់ម្បកេជនបណឌ ិតកនុងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្សតសងោមខដលទក់ទ្យងនឹងបរិសាាន និងបញ្ចាសមុរទ្យ។
មុខវិជ្ជាសិកាទក់ទ្យងនឹងវិធ្៊ីសារសតខដលអាច្ដាក់បញ្ចូល


វិធ្៊ីសារសតរសាវរជ្ជវតាមបរិោណវិធ្៊ី និងគុណភា្ពវិធ្៊ី



វិធ្៊ីសារសតរសាវរជ្ជវវិទ្យាសារសតសងោម



វិធ្៊ីសារសតរសាវរជ្ជវថ្ននក់បណឌ ិត



ការសរម្សរតាមខបបវិទ្យាសាស្ត្សត និងការទ្យំនាក់ទ្យំនង

មុខវិជ្ជាសិកាខដលអាច្សិកា្ៃងជំនាញ៖


ការខរបលរពួលអាកាសធាតុ និង ការបនាុ ំខៃួនរបស់មនុសស



មូលដាឋនវិទ្យាសាស្ត្សតម្អកូឡូរសុ៊ី



ច្ាប់បរិសាាន



ការរគប់រគងតំបន់ម្្នរនិងតំបន់ខដលរតូវបូកបញ្ចូល

មុខវិជ្ជាតាមជំនាញ






ម្សដឋកិច្ច
o

ម្សដឋកិច្ចកសិកមម និងនម្ោបាំទ្យឹក

o

និរនតរភា្ព និងវិធ្៊ីសារសតវាំតនមៃម្សដឋកិច្ច

o

វិធ្៊ីសាស្ត្សតគណនាម្សដឋកិច្ចសុ៊ីជម្រៅ

o

គនិភ័ំ និងភា្ពមិនរបកដរបជ្ជ

o

រទ្យឹសត៊ីខលបង និងរទ្យឹសត៊ីននការសំម្រច្ច្ិតត

o

ច្ាប់អនតរជ្ជតិ

o

ច្ាប់នម្ោបាំធ្នធានធ្មមជ្ជតិ និងសាា ប័ន

o

ច្ាប់វិនិម្ោគអនតរជ្ជតិ

ច្ាប់

រគប់រគង
o

រគប់រគងគនិភ័ំ

o

រគប់រគងធ្នធានធ្មមជ្ជតិ

o

រគប់រគងភា្គ៊ីពាក់ព័នធ

o

វិនិម្ោគនបតង

o

ការរគប់រគង ការសម្រងាេះបនាទន់ និងវិបតតិ

គម្រោងម្នេះទ្យទ្យួលបានលវិការ និងការគ្នំរទ្យព៊ីសរភា្ពអុឺរ៉ុប។ ការម្បាេះពុមព្ាំម្នេះ្ៃុេះបងាាញព៊ីការំល់ម្ ើញផ្ទទល់របស់អនកនិពនធ
ម្រើំសរភា្ពអុឺរ៉ុបមិនទ្យទ្យួលខុសរតូវរល់ការម្របើរបាស់ពត័ ៍ោនខដលំកម្ច្ញព៊ីរបាំការណ៍ម្នេះម្ឡើំ។

