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თანამშრომლობა ავსტრიას, სომხეთსა და საქართველოს შორის.



ტურიზმის მდგრადი განვითარება კავკასიაში:თანამშრომლობა 
რეგიონულ ტრანსდისციპლინურ კვლევაში. | CaucaSusT. 
მეცნიერული მიდგომებისა და კვლევების მნიშვნელობა, აგრეთვე აკადემიის 
კავშირი მდგრადი განვითარების პოლიტიკის ფორმირებასა და პრაქტიკასთან 
განმტკიცებას საჭიროებს საქართველოსა და სომხეთში. აქ პროგრესი ბევრადაა 
დამოკიდებული ინოვაციურ მიდგომებზე, მათ შორის სწავლებასა და კვლევაში 
ტრანსდიციპლინური მიდგომების შემოღებაზე. აკადემიური თანამშრომლობა 
პარტნიორებს საშუალებას მისცემს დასახონ მდგრადი განვითარების პრობლემების 
გადაჭრის გზები - ფოკუსირდნენ ტურიზმის განვითარებაზე ადგილობრივ და სხვა 
დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად. პერსპექტივაში აკადემიური თანამშრომლობა 
მიზნად ისახავს კოორდინაციის გაუმჯობესებას და კვლევის შედეგების 
ინტეგრაციას კავკასიის რეგიონში ტურიზმის საჯარო პოლიტიკის ფორმირებაში. 
აღნიშნული ითვალისწინებს კავკასიის მთიანი რეგიონის სამეცნიერო ქსელთან 
(SNC-mt) კოოპერაციას და მათი აქტივობების მხარდაჭერას. 
პროექტის მთავარი მიზანია წვლილი შეიტანოს უნივერსიტეტების შესაძლებლობების 
განვითარებაში ტრანსდისციპლინურ კვლევებში, კერძოდ: 
>  ახალი მიდგომების შემოღება
          >  ქეისებით სწავლების ფორმატი
          >  ტრანსდიციპლინურობა სწავლებაში და დეპარტამენტებს შორის კოოპერაციაში
          >  ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლა უნივერსიტეტის პოლიტიკასა და 

საქმიანობაში მრავალფეროვნებისა და თანაბარი შესაძლებლობების 
მხარდასაჭერის მიზნით

>  ახალგაზრდა მკვლევარების მხარდაჭერა 
>  უნივერსიტეტისა და ტურიზმის მდგრადი განვითარების სფეროში მომუშავე 
პრაქტიკოსების კოოპერაციის ხელშეწყობა და ტრანსდიციპლინური მიდგომის გაცნობა

>  კავკასიის სამეცნიერო ქსელის ტურიზმის შესახებ მასალებით გამდიდრება 
მისი სამეცნიერო გეგმებისა და რეგიონული თანამშრომლობის ჩათვლით. 
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