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Мақсадли гуруҳлар: 

Кутилаётган натижалар: 

Лойиҳа ҳақида 

Лойиҳанинг мақсадлари: 

Европа Комиссияси томонидан молиялаштирилган Erasmus+ 
дастурининг КА2 - Олий Таълим салоҳиятини ошириш доирасидаги  
UNICAC лойиҳаси 3 йил давомида, яъни 2019 йил 15 январдан 2022 
йил 14 январга қадар амалга оширилади. 

Лойиҳанинг мақсади Ўзбекистон, Тожикистон ва Хитойдаги 
ОТМларнинг халқаро ва минтақалараро ҳамкорлигини 
кенгайтириш, шу билан бирга халқаро алоқаларни яхшилашга 
ҳисса қўшиш, ўқитиш, ўрганиш ва тадқиқотлар олиб боришда 
ўзларининг имкониятларидан янада яхшироқ фойдаланган ҳолда 
бу соҳалардаги ҳамкорликни оширишга қаратилган. 

Ўзбекистон, Тожикистон ҳамда Хитой давлатларида Ў/Ў/Тни амалга 
оширишда халқаро ҳамкорликни амалга ошириш учун тавсия ва 
кўрсатмаларни ривожлантириш, салоҳиятлиларни аниқлаш ва 
бажариладиган ишлар ижросини таъминлаш; 

Ўзбекистон, Тожикистон ҳамда Хитой давлатларидаги халқаро 
алоқаларни идоравий бошқариш тизимини замонавийлаштириш 
ва ривожлантириш учун намуна сифатида олинган, Европа 
таркибида бўлмаган 7 та университетда стратегик, 
инфратузилмавий ва кадрлар салоҳиятини оширишни 
кенгайтириш; 

Ўзбекистон, Тожикистон ҳамда Хитой давалтларидаги ОТМларни 
тарғиб қилиш ва  халқаролаштиришда тузилма мулоқоти учун 
минтақалараро ҳамкорликни  ривожлантириш; 

Идоравий, миллий ва халқаро даражада пухта режалаштирилган 
ҳаракатлар орқали лойиҳа мақсадига эришилади. 

Халқаро алоқалар бўлимлари ходимлари; 

Ҳамкор Университетлардаги бошқарув ходимлари; 

Талабалар ва профессор-ўқитувчилар; 

Талаба уюшмалари, илмий тадқиқот институтлари ва  
бошқа ҳамкорлар; 

Жалб қилинган ташкилотлар доирасида халқаро алоқалар 
бўлимлари инфратузилмаларини стратегик ва бошқарув 
жиҳатдан тайёрлашни амалга ошириш ҳамда уларни 
замонавийлаштириш;  

Қиёсий таҳлил билан бир қаторда, шунингдек, миллий ва 
минтақалараро тавсияларни ишлаб чиқиш; 

ОТМларда халқаро ҳамкорлик сиёсати ва бошқарувни 
такомиллаштириш бўйича битта асосий амалиёт китоби ва 
қўлланма яратиш; 

Халқаро ҳамкорлик мақсадида UNICAC тармоғини 
ривожлантириш; 

Ўзбекистон, Тожикистон ҳамда Хитой давлатларидан 
иштирок этадиган университетларда халқаро ҳамкорлик 
учун стратегик режаларини ишлаб чиқиш; 

Халқаро ҳамкорлик ва ҳаракатлар доирасида UNICAC 
ҳамкорлик мезонларини ишлаб чиқиш ва ривожлантириш; 

Олинадиган натижаларни синаб кўриш орқали талабалар 
ва профессорлар учун мўлжалланган лойиҳаларни амалга 
ошириш. 


