CUBITUS
Ü L I K OO L

P

CUBITUS
projekti
lõppkohtumine
ja
Euroopa
Konverents 8.-11. märtsil
Berliinis ja Schwerinis

rojekti
CUBITUS
(“Curriculum
for
sustainable
University
Business Cooperation in the
Tourism Sector” - ülikoolide
ja ettevõtete vaheline jätkusuutlik
koostöö turismisektoris) raames
lõppkohtumine
algas
toimuv
projekti partnerite saabumisega
Berliini 8. märtsil.
Ametliku programmi juhatas sisse
rahvusvaheline turismimess ITB
(Internationale
Tourismusbörse
Berlin), kus Carmen Chasovschi
Suceava Ülikoolist tutvustas 9.
märtsil toimunud puhkeaja trendide
foorumil projekti tulemusi. Lisaks oli
CUBITUS
projekti
partneritel
võimalik arutada projekti ja selle
tulemuste üle paljude ekspertidega
konkreetsetes projektivaldkondades.

KO H T U B

T U R I S M I G A

uudiskiri
partnerid kui ka turismialast haridust
andvate õppeasutuste ja turismiga
seotud sektorite esindajad jagasid
oma
projekti
käigus
saadud
kogemusi ja teadmisi ning andsid
ülevaate projekti tulemustest.

CUBITUS projekt, mida rahastab
Erasmuse
elukestva
õppe
programmi
kaudu
Euroopa
Komisjon, on andnud väärtuslikke
tulemusi, aidates turismiettevõtetel
ja
sihtkohtadel
tulla
toime
demograafilistest
muudatustest
tingitud
väljakutsetega
ning
toetades neid kohanemisel uute
oludega, kus üha enam tuleb
tähelepanu
pöörata
kasvava
tähtsusega seeniorturismile. Viimase
30 kuu jooksul on CUBITUS projekti
meeskond 8 riigist - Rumeenia
(Ştefan cel Mare University of
Suceava), Austria (SystemCert),
Portugal (Sociedade Portuguesa de
Inovacao),
Türgi
(Istanbuli
Kaubandus- ja Tööstuskoda), Wales
(Coleg Llandrillo), Eesti (Tartu
Ülikooli Pärnu kolledž), Itaalia

LIFELONG
LEARNING
PROGRAMME

(Florence Planet) ja Saksamaa
(Fachhochschule des Mittelstandes
FHM
Schwerin)
loonud
kontseptsiooni kõrgharidusasutuste
ja ettevõtete vahelise koostöö
parandamiseks
üha
kasvava
tähtsusega
majandussektoris,
milleks on turism ja eeskätt terviseja seeniorturism.

Konsulteerimisprogramm,
mille
eesmärk
on
toetada
mikroettevõtteid ja VKEsid nii toodete
väljatöötamisel,
töötajate
koolitamisel kui ka turundusalases
suhtluses,
lähtudes
nende
konkreetsetest
individuaalsetest
vajadustest, tagab ettevõtete ja
sihtkohtade piisava ettevalmistuse
selle kasvava ja nõudliku sihtrühma
vajadustega arvestamiseks.
Täiendavat infot konsulteerimisprogrammi ja käsiraamatute kohta
leiab
projekti
kodulehelt
www.cubitus-project.eu
või
kontakteerudes
meili
teel
gristel.leetma@ut.ee 

Õhtul sõitsid partnerid Schwerini,
kus järgmisel päeval algas projekti
ametlik
lõppkohtumine,
võõrustajaks Balti Kolledž (FHM).

11. märtsil toimus Balti Kolledžis
projekti
rahvusvaheline
lõppkonverents, mis keskendus turismialase hariduse ja majandussektori
vahelisele koostööle. 90 eri riikidest
pärit delegaadi ees kuulutas
Mecklenburg-Vorpommerni Liidumaa föderaalvalitsuse majandus-,
ehitus- ja turismiminister Harry
Glawe CUBITUS projekti konverentsi
avatuks. Nii CUBITUS projekti
Baltic College Schwerin
F a chh och sc h u le de s
Mittelstands(FHM)

Vasakult paremale: Alisan Cavaz, Heli Müristaja, Pauline Dale, Shyam Patiar,
Michael Schwaiger, Ulrike Fergen, Uwe Hackl, Luis Maia, Carmen Boghean,
Rosanna Censabella, Patrizia Giorio, Angela Albu, Gristel Leetma
projekti
koordinaator
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