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Kolmas CUBITUS koosolek

Pilootkoolitusel osalejad Portugalis

R

ahvusvahelise EL-i projekti
CUBITUS
kolmas
kohtumine leidis aset 13.18.oktoobril 2014, Portos.

Pilootkoolitusel arendati kontseptsioone ja meetodeid, et optimeerida
teooria ja praktika siiret turismisektoris kõrgkoolide ja VKE-de vahel.
Üks eesmärk oli strateegilise
partnerluse ja kestlike nõustamisprogrammide rakendamine teadusasutuste ning väike- ja keskmise
suurusega ettevõtete vahel seeniorturismi vallas, mis on praegu üks
olulisemaid turismitrende.
Lisaks projektipartneritele Austriast,
Eestist, Itaaliast, Portugalist, Türgist,
Rumeeniast, Walesist ja Saksamaalt

LIFELONG
LEARNING
PROGRAMME

osalesid koolitusel turismieksperdid
partnerriikidest. Koolituse järel
rakendavad partnerid Eesti, Walesi,
Rumeenia ja Saksamaa ülikoolidest
koolituse
kontseptsiooni
oma
koduriigis, iga ülikool korraldab
nõustamisprogrammi
mitmele
väikesele või keskmise suurusega
turismiettevõttele.
Käimasolevate
nõustamisprogrammide
vahekokkuvõtet
arutatakse. järgmisel kohtumisel
Istanbulis (vt lk 2). 

FHM esineb puhkeaja trendide foorumil
ITB 2015

F

HM osales ka sel aastal
Berliini ITB messil, mis on
suurim
turismimess
maailmas. 4.-8. märtsil
2015 esitlesid üliõpilased,
vilistlased ja õppejõud ülikooli
tegevusi. Tähelepanu keskmes olid
sel korral seiklus- ja noortereisid,
seega ideaalne alus, et turundada
ülikooli uut kursust „Puhke- ja
seiklusturism“.
Ülikool tutvustas ka paljusid teisi
oma tegevusi. 5. puhkeaja trendide
foorumil esitles FHM prorektor
professor Torsten Fischer projekti
CUBITUS, mis pakub konkreetseid
vastuseid
küsimustele,
kuidas
paremini ette näha
ja hinnata
keerulisi arenguid turul ja kiiresti
muutuvaid
tarbijate
nõudmisi
Euroopa turismimajanduses, et

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

Euroopas”. Professor Fergen selgitas
nii võimalusi kui ohte Euroopa
turismile,
mida
kätkevad
muudatused demograafias.
Diskussioonis osalesid Patric Neeser
(Alpine Catering GmbH NLS,
tegevpartner),
Proessor dr Torsten Fischer; Sylvia Dinter &
professor dr Ulrike Fergen

selles sektoris
juhtpositsioon.

tagada

Euroopa

Järgnevas
rühmadiskussioonis
arutles professor Ulrike Fergen koos
teiste ekspertidega ülikoolidest ja
turismisektorist
teemal
„Megatrendid
puhkeja
tervisemajanduses
ning
demograafilised
muutused

projekti
koordinaator

Vasakult: Prof dr Ulrike Fergen; Patric Neeser;
Prof dr. Heike Bähre; Birgit Rehse & Sophia
Quint
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(järg
leheküljelt
1)
Birgit
Rehse
(Bad
Bevensen
Marketing
GmbH,
tegevja
turundusjuht) ja Sophia Quint
(meediasuhete
juht,
meediaprojektide tegevjuht ja Visit Berlin
terviseturismi juht).
Diskussiooni juhtis jällegi Heike
Bähre, FHM Schwerinist. Iga-aastase
puhkeaja trendide foorumi panid
kokku professor Bähre and SD Grupi
direktor Sylvia Dinter. Viimasele, kes

Megatrendid
puhke- ja tervisemajanduses ja

demograafilised
muutused

LIFELONG
LEARNING
PROGRAMME

on FHM-i praktiline partner projektis
CUBITUS, anti üle turismikonsultandi
eel-tunnistus
osalemise
eest
CUBITUS-e pilootkoolitusel. Teised
praktilised partnerid on professor
Bähre, Integron Instituudi juht,
Hotell Ascona Bad Bevensenis ja
vabaõhumuuseum Schwerin-Mueß.


Euroopas

CUBITUS läheb Bosporuse äärde

Vasakult: Shyam Patiar (UK), Pauline Dale (UK),
Ulrike Fergen (DE), Michael Schwaiger (DE), Alişan
Çavaz (TR), Rosanna Censabella (IT), Patrizia
Giorio (IT), Luís Maia (PT), Angela Albu (RO), Uwe
Hackl (AT), Gristel Leetma (EE), Carmen Boghean
(RO), Reinert Meyer-Stolte (DE), Heli Tooman (EE)

N

eljas CUBITUS-e projektikohtumine oli edukas ja
toimus
Istanbulis,
Bosporuse imekaunis metropolis.
27.-30. aprillil 2015 käsitlesid
partnerid EL-i poolt rahastatava
projekti edasist kulgu.

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

Kohtumise peateema oli ülikoolide
ja VKE-de vahel katsetatava
nõustamisprogrammi
konsultatsioonide
protsess
ja
nõustamissessioonide planeeritud
hindamine.

projekti
koordinaator

Teiste teemade hulka kuulus
juhendmaterjalide
koostamise
lõpuleviimine ja trükkimine, sh ISOsertimismaatriks,
seeniorturismi
juhendmaterjal, õppekava (ülikooliettevõtte koostöö mudel) ja
roheline raamat (poliitikadokument,
mis võtab kokku projekti, selle
toodete ja arengute poliitilise,
strateegilise
ja
hariduspoliitika
valdkonna tulemid).
Lõplikud dokumendid ja juhendid
tulevad
esitlusele
kokkuvõtval
kohtumisel Schwerinis Saksamaal.
Suure basaari külastus ja laevasõit
Bosporusel kujunesid kohtumise
kultuurikava finaaliks. 
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