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CUBITUS Firenzes

CUBITUS projekti avakohtumine Firenzes
2013. a novembris

R

ahvusvahelise
projekti
CUBITUS partnerid kohtusid
esimest korda Firenzes
27.-30. novembril 2013.
Projekt kestab kaks aastat ja seda
rahastab Erasmuse Elukestva õppe
programmi
kaudu
Euroopa
Komisjon.

CUBITUS käis ITB-l

P

rofessor dr Torsten Fischer
Schwerini FHM rakenduskõrgkoolist
tutvustas
7.märtsil 2014 a toimunud rahvusvahelisel
turismimessil
ITB
CUBITUS-e kontseptsiooni ja sihte.

CUBITUS tähendab ülikoolide ja
ettevõtete vahelist jätkusuutlikku
koostööprogrammi turismisektoris.
Projekt uurib ülikoolide ja keskmise
suurusega ettevõtete vahelise
koostöö võimalusi, et mõlema
poole potentsiaali vastastikku
kasulikult jagada ja rakendada.
Projekti CUBITUS eesmärk on
arendada koostöö- ja vastastikuse
konsultatsiooni mudeleid Euroopa
turismisektoris
kontseptsioonitasandilt praktikas testimise ja
tulemuste levitamiseni.
Firenzes esmakordselt kohtunud
projektimeeskond koondab 7 riigi
ekspertide
kogemused
ja
oskusteabe.

Tööjõu seisukohast vaadatuna
iseloomustab
turismisektorit
madal
palk,
vahel
lausa
ebainimlikud töötingimused, suur
tööjõu voolavus, mitteametliku
tööhõive suur osakaal ja taristu
puudumine, eriti just eakatele
suunatud turismi puhul.

Ta selgitas, et turism kätkeb
keerukaid
struktuure
ja
mitmemõõtmelisi mõjureid ning
turismi ärimudeleid mõjutavad
üleilmsed muutused. Dr Fischer tõi
välja, et Euroopa turism küll kasvab
praegu, kuid kaotab toetuspinda,
kuna ta kasvukiirus jääb alla
ülemaailmse turismi kasvule.

Baltic College Schwerin
F a ch h o ch s ch u le de s
Mittelstands(FHM)

Projekti on kaasatud ka Istanbuli
Kaubandus- ja Tööstuskoda ning
Itaalia, Portugali ja Austria
erialavõrgustikud
ja
konsultatsioonifirmad.
Ülikoole
esindavad
projektis
Suceava
Ülikool
(Rumeenia),
Coleg
Llandrillo (Wales), Tartu Ülikool
(Eesti) ja FHM rakenduskõrgkool
(Saksamaa) 

Nimetatud
tegurid
osutavad
sektori ees seisvale reaalsele
koolitatud töötajate puudusele,
kõige selgemalt väljendub see
seeniorturismis.
CUBITUS-e peaeesmärk ongi sellele
olukorrale lahenduse pakkumine.
Peamine tegevus on toimiva
partnerluse raamistiku loomine
kahe huvigrupi – ülikoolide ja
ettevõtete – vahel nimetusega
„CUBITUS
ülikooli-ettevõtte
koostöö mudel“. Meeskond testib
ja arendab seda mudelit juhtumiuuringuna projekti käigus.
(jätkub leheküljel 2)

projekti
koordinaator
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Eesmärk on ettevõtteid nõustada,
konsulteerida
ja
mentortuge
pakkuda ettevõtte orienteerumisel
kasvavale seeniorturismi turule.
Selles
kontekstis
arendab
meeskond välja ka „CUBITUS
seeniorturismi juhised ja

Prof dr habil.
Torsten Fischer

kvaliteedistandardid“.
Lõpuks
avaldame
strateegiadokumendi
„CUBITUS
roheline

raamat“, mis aitab tõsta teadlikkust
Euroopa
seni
puudulikest
standarditest ning ülikoolide ja
ettevõtete koostöö traditsioonidest.

Professor dr habil Torsten Fischer on
FHM prorektor ja Balti kolledži juht. Ta
õpetab
hariduse
juhtimist
ja
täiskasvanuharidust.

Seeniorturism kohtub innovatsiooniga
ülikoolide ja ettevõtete koostöös
Ühest küljest on seeniorturism
püsivalt kasvav ja regionaalmajanduses tohutu potentsiaaliga
turg.Teisest küljest iseloomustavad
turgu
väga
iseloomulikud ja
suuresti
varieeruvad
nõudmised, sest
eakad on
heterogeenne
sihtrühm.
Prof dr Ulrike Fergen
FHM Schwerin

Turismisektoril
on välja
pakkuda
paljulubav
käsitlus
demograafia ja tervishoiupoliitika
arengutest, mis on samuti
probleemiks paljudes Euroopa
regioonides ja riikides nii praegu
kui tulevikus.
Need teemad on jõudnud Euroopa
konteksti ja nihkunud tähelepanu
keskmesse.
Rahvusvaheline projekt CUBITUS
vaatleb seenioride turismituru
kasvu, suundumusi ja potentsiaali
ning sihtrühma vajadusi.
Baltic College Schwerin
F a ch h o ch s ch u le de s
Mittelstands(FHM)

Teaduse
ja
majandussektori,
ülikoolide
ja
regionaalsete
turismiettevõtete tihedas koostöös
on tulemuseks konsultatsiooni- ja
juhiste mudel.

Rahvusvaheline
projekt CUBITUS tahab
uurida kasvavat eakate
turismi turgu.
Eakatele
suunatud
turismipakkumised ja paketid teostatakse
regionaalsel tasandil, nad vastavad
kõrgetele teadus- ja kvaliteedistandarditele ja samal ajal
sobituvad
täpselt
sihtrühma
vajadustega.
Austria, Eesti, Saksamaa, Itaalia,
Portugali, Rumeenia, Türgi ja
Walesi äriettevõtete ja

CUBITUS-e tihe koostöö
teaduse ja ettevõtluse
vahel on unikaalne.

projekti
koordinaator

teadusasutuste partnerlus töötab
välja ülikooli-ettevõtte koostöö
mudeli nimega UBCM (UniversityBusiness Cooperation Model).
Sihiks on teadusest pärineva
oskusteabe rakendamine turismis
ja selle lõimimine eraettevõtteis
konsultatsioonimudelite
katseprojektide abil. Toimub oskusteabe
siire teadusest ettevõtlusesse, kus
näiteks ülikoolid ja hotellid teevad
tihedat koostööd strateegiliste
partneritena.
Seenioride turism on tõusnud
päevakorda erinevates riiklikes ja
rahvusvahelistes
tervishoiupoliitikaja
turismialastes
programmides ning grantide ja
sertide näol, selle tõusvat olulisust
on märgatud. Projektil on samad
sihid, kuid tihedas seoses teaduse
ja äri vahel pakub CUBITUS täiesti
uudseid ja uuenduslikke lahendusi
turismi edasises arengus. 
Professor dr Ulrike Fergen õpetab Balti
kolledžis vaba aja juhtimist,
spetsialiseerub tervisele ja turismile.
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