Տուրիզմի կայուն զարգացում Կովկասյան տարածաշրջանում Միջդիսցիպլինար մոտեցում | Կովկաս-Տ
Համագործակցություն Ավստրիայի, Հայաստանի և
Վրաստանի միջև:

Տուրիզմի կայուն զարգացում Կովկասյան տարածաշրջանում Միջդիսցիպլինար մոտեցում | Կովկաս-Տ
Գիտական համակարգը և հետազոտությունները անհրաժեշտ է ամրապնդել, հասցեագրել
և փոխկապակցել Կայուն զարգացման բնագավառում Հայաստանի և Վրաստանի
Հանրապետություններում իրականացվող քաղաքականությանը և գործնական
հիմնախնդիրների լուծմանը: Ակադեմիական համագործակցությունը թույլ կտա Ծրագրի
շահագրգիռ կողմերին լուծել կայուն զարգացման կենսական նշանակության
հիմնախնդիրները՝ տեղական բնակչության և այլ շահառուների համագործակցությամբ՝
գլխավորապես զբոսաշրջության զարգացման բնագավառում: Առավել լայն իմաստով
ակադեմիական համագործակցությունը ուղղված է կովկասյան տարածաշրջանում գիտական
հետազոտությունների արդյունքների համակարգմանը և ինտեգրմանը տուրիզմի զարգացման
հանրային քաղաքականության հետ: Այն ներառում է նաև համագործակցություն Կովկասի
Լեռնային Տարածաշրջանի գիտական ցանցի հետ:
Ծրագրի հիմնական նպատակն է նպաստել համալսարաններում միջդիսցիպլինար ուսուցման
կարողությունների հզորացմանը՝ հետևյալ եղանակներով.
> Նոր մոտեցումների ներկայացում.
> Փորձնական ուսումնասիրությունների համար ձևաչափի մշակում.
> Ուսուցման միջդիսցիպլինար մոտեցում, միջֆակուլտետային համագործակցություն.
> Համալսարանական քաղաքականության և դրա գործնական իրականացման
ընթացքում գիտելիքների և փորձի փոխանակում:
> Աջակցություն երիտասարդ գիտնականներին.
> Զբոսաշրջության կայուն զարգացման և միջդիսցիպլինար մոտեցումների կիրառման
խնդիրներում համալսարանի և գործնական ոլորտի համագործակցության խթանում:
> Աջակցություն Կովկասյան գիտական ցանցի զբոսաշրջության զարգացմանը,
տարածաշրջանայաին համագործակցությանը ուղղված գործողություններին:
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