
TIÊU CHUẨN 6 – KHÔNG GIAN LÀM VIỆC KỸ THUẬT 

 

Không gian làm việc kỹ thuật và các phòng thí nghiệm hỗ trợ và khuyến khích học tập thực 

hành trong việc kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống; kiến thức chuyên ngành; và học tập xã hội. 

 Mô tả: Môi trường học tập bao gồm không gian học tập truyền thống, ví dụ, lớp học, giảng 

đường, và phòng hội thảo, cũng như các không gian làm việc kỹ thuật và phòng thí nghiệm. Các không 

gian làm việc và phòng thí nghiệm hỗ trợ việc học các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ 

thống cùng lúc với kiến thức chuyên ngành. Chúng nhấn mạnh học thực hành trong đó các sinh viên 

tham gia trực tiếp vào việc học của chính họ, và đem lại các cơ hội cho học tập qua xã hội (social 

learning), nghĩa là, các môi trường mà sinh viên có thể học hỏi từ nhau và tương tác với các nhóm. 

Việc tạo ra các không gian làm việc mới, hay tái thiết kế các phòng thí nghiệm hiện có, sẽ thay đổi tùy 

thuộc vào quy mô của chương trình và các nguồn lực của trường. 

 Cơ sở lý luận: Không gian làm việc và các môi trường học tập khác hỗ trợ học tập thực hành 

là những nguồn lực cơ bản để học thiết kế, triển khai, và vận hành các sản phẩm, quy trình, và hệ 

thống. Những sinh viên nào được tiếp cận các công cụ kỹ thuật, phần mềm, và các phòng thí nghiệm 

hiện đại sẽ có cơ hội phát triển kiến thức, kỹ năng, và thái độ hỗ trợ cho các năng lực kiến tạo sản 

phẩm, quy trình, và hệ thống. Những năng lực này được phát triển tốt nhất trong các không gian làm 

việc lấy sinh viên làm trọng tâm, dễ sử dụng, dễ tiếp cận (mở cửa ngoài giờ chính thức), và khuyến 

khích sự tương tác giữa sinh viên. 

 Minh chứng: 

- Có không gian đầy đủ được trang bị các công cụ kỹ thuật hiện đại. 

- Có không gian làm việc lấy sinh viên làm trọng tâm, dễ sử dụng, dễ tiếp cận (mở cửa ngoài 

giờ chính thức), và khuyến khích sự tương tác giữa sinh viên. 

- Có sự hài lòng cao của giảng viên và sinh viên đối với không gian làm việc. 


