
 

 

 

 

DESPRE PROIECT 

Turismul albastru (Blue tourism) este un 

sector în crestere. Avand in vedere 

Raportul economic anual privind 

economia albastra a UE prezentat de 

Comisia Europeana, "turismul de coasta 

este cel mai mare contribuitor in ceea ce 

priveste locurile de munca, valoarea 

adaugata si profiturile, contribuind 

semnificativ mai mult la crearea de locuri 

de munca decat la crearea de valoare 

adaugata bruta si/sau profituri".  

Astfel, sectorul turismului albastru are un 

potential deosebit de a incuraja 

dezvoltarea de noi companii. Aceasta 

presupune implementarea de actiuni care 

beneficiaza de imbunatatirea abilitatilor 

absolventilor si studentilor universitari cu 

caracter antreprenorial in cunoasterea 

turismului albastru. Universitatile vor 

trebui sa includa programe educationale de 

antreprenoriat in turismul albastru in 

planurile lor de invatamant, cu participarea 

activa corespunzatoare a profesorilor lor. 

 

 

OBIECTIVELE 

PROIECTULUI: 

⮚ Imbunatatirea abilitatilor de afaceri, 

inclusiv a abilitatilor sociale ale 

absolventilor din invatamantul 

superior.  

⮚ Implementarea planurilor de 

invatamant si a programelor de 

formare in universitati care raspund 

nevoilor industriei turismului albastru.  

⮚ Imbunatatirea competentei 

profesionale a profesorilor universitari 

in raport cu metoda MOOC (Massive 

Open Online Course) in domenii 

legate de antreprenoriat in turismul 

albastru. 

⮚ Utilizarea mentoratului ca instrument 

de colaborare si sprijin intre 

universitate si student pentru 

incurajarea spiritului antreprenorial in 

domeniul turismului albastru. 
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PARTENERIAT: 

⮚ Coordonatorul proiectului: 

o The Main School of Tourism and 

Hotel Management Vistula 

(Polonia). 

⮚ Organizatii partenere: 

o INNETICA (Spania) 

o INCDT – Institutul National de 

Cercetare-Dezvoltare in Turism 

(Romania) 

o ISAG – Ensino Superior 

Empresarial (Portugalia) 

o Skills Zone (Malta). 

o Glandrive (Portugalia). 

ACTIVITATI 

REALIZATE: 

⮚ Intalnirea transnationala de deschidere a 

proiectului (On- line din cauza 

pandemiei). 

⮚ Două intalniri de lucru on-line  

⮚ Site-ul web al proiectului. 

⮚ Social media pentru proiect, identitatea 

corportiva si strategia de comunicare. 

  

IN CURS DE 

REALIZARE: 

⮚ Pregatirea unui modul de formare pe 

care universitatile il pot include in 

planurile lor de invatamant, astfel incat 

studentii sa isi poata imbunatati 

abilitatile profesionale in 

antreprenoriatul turismului albastru.  

⮚ Conversia continutului cursului in 

MOOC 

⮚ Planificarea urmatoarei intalniri 

transnationale in Oporto. 

 

 

 

 

 

UNDE NE PUTETI GASI:                               

   bluetourismopportunities.eu 

 

   @bluetourismopportunities 
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