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Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է  Եվրոպական կոմիտեի կողմից։   
Հրատարակության մեջ ներկայացված է միայն հեղինակի  

տեսակետը, որի  համար Եվրոպական կոմիտեն 

պատասխանատվություն չի կրում։  

Գործընկերներ  

Հայաստանի 

ազգային  

ագրարային  

համալսարան 

 
Բեռլին արտ  

հոթել   
 
Գյումրու  
Մ․ Նալբանդյանի 

անվան  

պետական  

մանկավարժական  

ինստիտուտ 

 
Հյուր սերվիս  

ՍՊԸ 

 
ՀՀ Էկոնոմիկայի  

նախարարություն 

 
Ռուս-հայկական 

(սլավոնական) 

համալսարան 

 
Երևանի  

պետական 

համալսարան  

 
Երևանի  

Վ․ Բրյուսովի  

անվան  

պետական  

լեզվաբանական  

համալսարան  

 

 

 

 

Ադրբեջանի  

պետական  

գյուղատնտեսական 

համալսարան  

 
Ադրբեջանի  

տուրիզմի  

ասոցիացիա 

 
Ադրբեջանի  

տուրիզմի  

ինստիտուտ 

 
Բաքվի  

պետական  

համալսարան  

 
Բաքվի  

զբոսաշրջային 

տեղեկատվական  

կենտրոն 

 
Էկոսֆերա ՀԿ,  

սոցիալ-
բնապահպանական   

կենտրոն 

 
Մինգեչաուրի 

տուրիզմի քոլեջ  
 
Նախիջևանի  

պետական  

համալսարան  

 
«Նեյչը ֆրենդզ» 

երիտասարդական  

ՀԿ 

 
Միլենիում  

տուրիզմ և ԴիԷմՍի 

կոնգրես  

 

 

 

 

 

Վրաստանի 

գուղատնտեսական 

համալսարան  

 
Արագվիի  

արկածային  

կենտրոն  

 
Բաթումիի  

Շոթա  

Ռուստավելու  
անվան պետական 

համալսարան  

 
Յակոբ  
Գոգեբաշվելու  
անվան Թելավիի 

պետական 

համալսարան   

 
Իլիայի պետական 

համալսարան  

 
Կովկասի 

տարածաշրջանային 

բնապահպանական 

կենտրոն  

 
Բնապահպանության 

անդրսահմանային 

համատեղ 

քարտուղարություն  

Յադեի  

կիրառական 

գիտությունների 

համալսարան   

(Գերմանիա) 

 
Բարձրագույն 

կրթության  

խորհրդատվական 

կենտրոն 

(Գերմանիա) 

 
Տրալեի 

տեխնոլոգիական 

ինստիտուտ  

(Իռլանդիա) 

 
Ռեզեկնե 

համալսարան  

(Լատվիա) 

 
Ուորմսի 

կիրառական 

գիտությունների  

համալսարան  

(Գերմանիա)  

 

 

Կապը  

համակարգողների հետ    



Գործընկերներ՝  
30 համալսարաններ, ձեռնարկություններ և  

ՀԿ-ներ Հայաստանում, Վրաստանում և  

Ադրբեջանում, ինչպես նաև եվրոպական գործընկերներ  

Իռլանդիայում և Լատվիայում, 2 ներկայացուցիչներ  

Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական  

կենտրոնից և Բնապահպանության անդրսահմանային  

համատեղ քարտուղարությունից։ 

 
Թիրախային խմբեր՝  
Գործող ուսումնական ծրագրերը կհամալրվեն 12 նոր  

մոդուլներով։  

 
Արդյունքները՝  
 Կայունության և տարածաշրջանային զարգացման  

 միասնական ընկալում  

 Բոլոնիայի չափանիշներին համապատասխան  

 մշակված առարկաներ  

 Որակավորման համադրելի չափանիշներ  

 Ուսուցիչների վերապատրաստման նոր մեթոդներ  

 և նյութեր  

 Պրակտիկայի ներդրումը որպես ուսումնական  

 ծրագրի պարտադիր բաղադրիչ 
 Էլեկտրոնային ուսուցման խթանում  

 Նոր միջազգային ակադեմիական  

 համագործակցություն  

Ծրագիրը 
Տևողությունը՝   
15.11.2012 – 14.10.2015 (3 տարի) 

Նպատակները՝  
SuToMa-ն միջազգային ծրագիր է, որը կոչված է  
արդիականացնելու ուսումնական ծրագրերը կայուն  

տուրիզմի կառավարման ոլորտում և մշակելու կայուն  

զարգացման սկզբունքների վերաբերյալ միասնական  

մոտեցում։   

Խնդիրը՝  
Կովկասյան տարածաշրջանի համար տուրիզմի  

զարգացումը առաջնահերթություն է։ Վերջինս, շնորհիվ  

իր հարուստ մշակութային պատմության և  

կենսաբազմազանության, գրավիչ շրջան է հատկապես  

եվրոպացիների համար։ Բարեկիրթ մարդկային  

ռեսուրսներն անհրաժեշտ են տարածաշրջանի կայուն  

զարգացման համար։  

Հեռանկարը՝  
Տուրիզմի ոլորտում միայն տարածաշրջանային  

կայուն զարգացումն է երաշխավորում երկարաժամկետ 

տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական բարօրություն  

ներկա և ապագա սերունդների համար։  

     Մոդուլները 

1. Զբոսաշրջային ուղղությունների  

կառավարում  

2.  Կայուն տուրիզմ  

3. Էկոտուրիզմ  

4. Ագրոտուրիզմ  

5. Պրակտիկայի կառավարում  

6. Զբոսավարություն  

7. Կարողությունների զարգացումը  

կայուն տուրիզմի համար  

8. Միջմշակութային հաղորդակցում և   

կառավարում  

9. Լեզուն հատուկ նպատակներով՝  

տուրիզմ  

10. Նորարար փոքր և միջին  

ձեռնարկությունները կայուն տուրիզմում  

11. Մշակութային ժառանգության  

կառավարում  

12. Էլեկտրոնային ուսուցում  


