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Сафари хизматии мо ба шањри Бухарести Ҷумҳурии Руминия дар асоси даъвати 

расмии Донишгоҳи политехникии Бухарести Руминия дар доираи лоиҳаи “EXTEND”-и 

барномаи “Ерасмус+”-и Иттиҳоди Аврупо бо розигии Вазорати маориф ва илми 

Љумњурии Тољикистон  сурат гирифт.  

Маќсади асосии сафар ширкат намудан дар семинари кории лоиҳа вобаста ба ҳалли 

масъалаҳо дар асоси нақшаи кории лоиҳа ба шумор мерафт. Зимни баргузории семинар ва 

нишастҳои корӣ масъалаҳои марбут ба идоракунии лоиҳа, таҳлили натиҷаҳои пурсишномаҳо, 

тарҳрезии моделҳои фаъолият ва ҳамкориҳои ояндаи “EXTEND-марказ”-ҳо, дида 

баромадани сохтор ва таркиби барномаҳои таълимии ихтисосҳои самти муҳандисӣ, 

барномаҳои рушди касбияти омӯзгорони фанҳои муҳандисӣ, технологияҳои мукаммалгардонии 

омӯзиш ва таълимоти фосилавӣ, ташкили назорати сифат дар фаъолияти марказҳо ва роҳҳои 

муаррифӣ ва паҳн гардонидани маълумот оид ба фаъолияти марказҳоро мавриди баррасӣ ва 

тадқиқ қарор додем. Дар ин давом, мо имкон пайдо намудем, ки аз озмоишгоҳҳо, марказҳои 

тадқиқотӣ ва дигар сохторҳои таълимиву идоравии донишгоҳи номбурда аз наздик шинос 

шавем.  

Ҳамчунин, дар давоми сафари корӣ маъалаҳои марбут ба идоракунӣ, танзими 

сафарҳои хизматӣ, бастани созишномаи грантӣ ва ҳалли масъалаҳои молиявии лоиҳа низ, 

дида баромада шуданд.    

Рӯзи 4-уми июн маросими ифтитоҳи расмии семинари кории лоиҳа бо иштироки 

намояндагони расмии лоиҳа ва донишгоҳ баргузор гардид. Дар ин маросим сардори дафтари 

кории барномаи ЕRASMUS+ дар Ҷумҳурии Руминия низ ширкат ва суханронӣ намуд.  

Сипас Элизабетта Лазаров ҳамоҳангсози кулли лоиҳа аз Донишгоҳи техникии 

Бухарести Руминия ҳозиринро хайрамақдам гуфта, оид ба моҳият, мақсад ва вазифаҳои 

лоиҳа маълумот дода,  барномаи кории семинарро ба ҳозирин  муфассал шарҳ дод.  

Сипас, баъди ифтитоҳи расмӣ муҳокимаи васеи масъалаҳои дар вохӯрии каблӣ дар 

шаҳри Сарански Федератсияи Россия баргузоргардида оғоз гардид ва шарикони лоиҳа нисбати 

иҷрои масъалаҳои марбут ҳисобот пешниҳод намуданд.  

Дар ҳамин рӯз шарики аврупоӣ аз Донишгоҳи техникии Рига оид ба натиҷагирӣ аз 

пурсишномаҳо маърӯза намуд ва дараҷаи саҳми ҳар як шарики лоиҳаро зимни гузаронидани 



пурсишҳо арзёбӣ намуд. Ҳачунин, вобаста ба натиҷаҳои пурсиш маводи таҳлилии муфассалро 

ба ҳозирин фаҳмонда дод.  

Дар рӯзҳои баъдӣ машваратҳои васеъ дар мавзуъҳои Дурнамои фаъолияти ояндаи 

“EXTEND-марказ”-ҳо ва “Bussines model CANVAS” зери модератории профессор аз 

Донишгоҳи техникии Рига, сохтори “EXTEND-марказ”-ҳо, ташаккули малакаҳои касбии 

омӯзгорон ва мукаммалгардонии барномаҳои корӣ зери модератории Руи М. Лима аз 

Донишгоҳи МИНҲОи Португалия, таъмини сифат ва таҷрибаи беҳтарин зери модератории 

профессор Робин Кларк аз Донишгоҳи ВАРВИКи Британияи Кабир ба анҷом расонида шуданд.  

Барномаи маблаѓгузорї 

Тамоми хароҷоти ба сафари мазкур вобаста аз ҳисоби буҷаи лоиҳаи “EXTEND”-и  

барномаи “Ерасмус+”-и Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда шуд.  

Расмҳо аз рафти баргузории вохӯрӣ  

 

 

 

 
Расми гуруҳӣ  Рафти семинар   

 

 

 

Рафти муаррифии дастовардҳои дастаи миллӣ     Расми гуруҳӣ  
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