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Заключна координаційна зустріч проекту Tempus Project (ТEMPUS-1-2013-DETEMPUS-JPHES-Cruise T) у Батумі
З 4 по 10 вересня в місті Батумі (Грузія) пройшла заключна координаційна зустріч
проекту Tempus Project (ТEMPUS-1-2013-DE-TEMPUS-JPHES-Cruise T), в якій взяв участь
Національний університет «Одеська морська академія». До складу делегації увійшли: д.т.н.,
проф. Михайло Міюсов - ректор НУ «ОМА»; к.т.н. Сергій Заїчко - проректор з НПР та МД;
проф., д.е.н. Ірина Голубкова; старші викладачі факультету морського права і менеджменту Тетяна Левинська, Марина Бабаченко, Наталія Пересипкіна; курсанти 4 і 5 курсів
спеціальності «Менеджмент і адміністрування» - Маргарита Шіпіцин, Ольга Стоянова,
Катерина Касько, Марія Семаш, Олена Піщемуха, Олена Батула, Аліна Поточна.
5 вересня під час заходу виступили: ректор Батумської державної морської академії проф. Іраклі Шарабідзе; декан БГМА - національний координатор проекту в Грузії Роман
Мамуладзе; проф. Університету Падерборн - Ніколас Шапер, координатор проекту;
менеджер проекту - В'ячеслав Нікітін; проф. Університету Бремерхафен - Алексіс
Папатанасіс; проф. Університету Словаччини - Яна Кучерова; проф. Університету Італії Харалд Печланер; проф. Університету Румунії - Ніколетта Ромон Бунду; проф. Університету
Болгарії - Снежанка Овчарова.
Від України всіх учасників зустрічі привітали ректор Національного університету
«Одеська морська академія» Михайло Міюсов та ректор Херсонського державного
університету Василь Стратонов.
У заході взяли участь представники департаментів туризму Аджарії та Одеси,
Батумського і Одеського морських портів. Надала звіт про роботу Одеського морського
порту Ельвіра Лещинська. Звіт з роботи Департаменту культури і туризму Одеської міської
ради надала Олена Дьяченко.
Завершився перший робочий день звітами про роботу центрів компетенції
національних координаторів України та Грузії - проректора НУ «ОМА» Сергія Заїчка і
декана БГМА Романа Мамуладзе.
6 вересня були представлені звіти про виконану роботу за весь період партнерами
проекту: Херсонським державним університетом, Кутаїським університетом, Кавказьким
міжнародним університетом, Навчальним університетом Таваргіладзе, Батумською
державною морської академією.
Звіт Національного університету «Одеська морська академія» презентувала д.е.н.,
проф. Ірина Голубкова.
Курсанти-учасники проекту ознайомилися з туристичними об'єктами м. Батумі та за
результатами отриманих вражень підготували презентації.
7 вересня стартувала II Міжнародна наукова конференція молодих вчених та
студентів «Регіональна економіка і бізнес: туризм, логістика та транспорт», на якій з
доповідями виступили студенти-учасники проекту. Курсанти Національного університету
«Одеська морська академія» виступили з доповідями на теми: «Туристичний потенціал
круїзного сектора Чорноморського регіону для людей з особливими потребами» (Ольга
Стоянова, Олена Батула), «Результати участі в проекті Департаменту культури і туризму
Одеської міської ради зі створення інформаційних груп «туристичні янголи» (Маргарита
Шіпіцин, Аліна Поточна, Марія Семаш), «Розвиток круїзно-туристичного напрямку в
Дунайському регіоні» (Катерина Касько, Олена Піщемуха).
У кінці координаційної зустрічі були підведені підсумки про виконану роботу.

