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Лоиҳа
Аз ҷониби Комиссияи Аврупо тавассути KA2 - Баланд
бардоштани иқтидор барои таҳсилоти олӣ барномаи
Эрасмус+ маблағгузорӣ карда мешавад, UNICAC 3 сол давом
мекунад ва аз 15 январи соли 2019 то 14 январи соли 2022
амалӣ карда мешавад.
Ҳадафи лоиҳа баланд кардани иқтидор барои ҳамкориҳои
байналмилалӣ ва байниминтақавии байни донишгоҳҳои
Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Чин тавассути як қатор
чорабинҳо вобаста вусъат додани Шӯъбаи робитаҳои
байналмилалӣ (ШРБ), тавассути мусоидат намудан барои
беҳтаркунии робитаҳои байналмилалӣ, густариш ва беҳтар
истифода бурдани нерӯи онҳо барои ҳамкорӣ дар самти
таълим, омӯзиш ва тадқиқот (Т / О / Т).

Вазифаҳо
• Бенчмаркинг, муайян кардани потенсиал ва таҳияи
тавсияҳои миллӣ оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар
самти дар Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Чин;
• Гузтариши стратегӣ, инфрасохторӣ ва нерӯи инсонӣ дар 7
донишгоҳҳо аз кишварҳои шарик, ҳамчун модели навсозӣ ва
рушди идоракунии институтсионалии робитаҳои
байналмилалӣ донишгоҳҳои Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Чин;
• Рушди шабакаи байниминтақавӣ барои муколамаи сохторӣ
оид ба байналмилалигардонӣ, интиқол ва пешбурди
донишгоҳҳо дар Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Чин;
• Ҳадафҳои лоиҳа тавассути амалҳои дақиқ ба нақша
гирифташуда дар сатҳи институтсионалӣ, миллӣ ва
байналмилалӣ ба даст оварда мешавад.

Гурӯҳҳои мақсаднок
• Кормандони шӯъбаи робитаҳои байналмилалӣ
• Тасмимгирандагон ва ҳайати роҳбарикунандагони
донишгоҳҳои шарик
• Донишҷӯён ва омӯзгорон
• Ассотсиатсияҳои донишҷӯён, институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ
ва тарафҳои манфиатдор.

Натиҷаҳои лоиҳаи
• Гузаронидани тренингҳои стратегӣ ва идоракунӣ ва таҷдиди
инфрасохторҳои шӯъбаи робитаҳои байналмилалии
муассисаҳои дар лоиҳа ҷалбшуда;
• Таҳияи таҳлили муқоисавӣ ва инчунин тавсияҳои миллӣ ва
байниминтақавӣ;
• Таҳияи 1 китоби таҷрибаҳои пешқадам ва 1 дастурамал оид
ба такмили сиёсат ва идоракунии ҳамкориҳои байналмилалӣ
дар МТОК;
• Рушди шабакаи UNICAC барои ҳамкориҳои байналмилалӣ;
• Тарҳрезии нақшаҳои стратегӣ барои ҳамкориҳои
байналмилалӣ дар донишгоҳҳои иштирокчи аз Ӯзбекистон,
Тоҷикистон ва Чин;
• Таҳияи барномаҳои байналмилалии мубодила ва ҳамкорӣ
дар чаҳорҷӯбаи UNICAC;
• Татбиқи чорабиниҳо вобаста ба мубодилаи донишҷӯён ва
омӯзгорон бо мақсади санҷидани натиҷаҳо (санҷиши пилотӣ).

