ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
направление Туризъм

№
1.

2.

3.

Научни проекти от бюджетната субсидия на Шуменския университет
Проект
Участници от ШУ
Ефективно
използване
и
съхраняване
на Ръководител: доц. д-р Е.
културното
и
природно
наследство
в Керемидарска
Североизточна България чрез разработване на Участници
туристически маршрути обхващащи комплексно преподаватели: доц. д-р И.
обектите включени в списъка на ЮНЕСКО"
Владев, доц. д-р М. Стоянова
РД-08-313/13.03.2015 г.
Участници студенти:
Проектът проучва обектите включени в списъка на Деница Денева, Силвия
световното културно и природно наследство, които са Черкезова, Борис
разположени на територията на Североизточна Славейков, Галина
България, а именно Мадарски конник, Свещарска Чалъкова, Радослав
гробница, Ивановски скални църкви, резерват Недялков, Николина
Сребърна, както и възможностите за тяхното по- Станчева, Тодорка Кондова,
ефективно използване за нуждите на туризма.
Петя Ангелова, Нели
Период на изпълнение: 2015 г.
Маркова нели Атанасова,
Бюджет: 3000 лв.
Таня Ангелова, Теодора
Андонова, Стоянка
Стефанова, Надежда
Захариева, Мария
Димитрова, Марин Кирилов,
Добрин Михайлов,
Йорданка Калчева, Кремена
Железова Румен Танев,
Петър Георгиев, Елена
Бъчварова
Алтернативният
туризъм като фактор за Ръководител: доц. д-р В.
повишаване на
конкурентоспособността
на Василева
туризма в Североизточния регион за планиране
Участници
РД-10-398/07.03.2016 г.
преподаватели: доц. д-р М.
Целта на настоящият проект е да се проучи Стоянова, доц. д-р И. Владев,
състоянието и да се определят перспективите за ас. д-р С. Сабриева
развитие
на
алтернативния
туризъм
в Участници студенти:
Североизточния регион като фактор за повишаване на Зорница Томова, Продан
конкурентоспособността му.
Стефанов, Светлана
Изследователски направления:
Атанасова, Галина
1.
Проучване на съвременното състояние на Чалъкова, Нели Маркова
алтернативния туризъм в Североизточния регион за
планиране и ролята му за повишаване на
конкурентоспособността на туризма в региона
2.
Разкриване на проблемите и перспективите за
развитие
на
алтернативния
туризъм
в
Североизточния регион за планиране
3.
Формулиране на изводи и отправяне на
препоръки за бъдещото развитие на алтернативния
туризъм в Североизточния регион за планиране
Период на изпълнение: 2016 г.
Бюджет: : 2326,14 лв.
Комуникацията като фактор за развитие на Ръководител: доц. д-р Д.

туризма
№ РД-08-92/2017 г.
Изследователските цели и задачи на проекта са
свързани с повишаването на ефективността на
туристическата дейност в пряка корелационна връзка
с действащите комуникационни системи в сферата на
туризма.
Период на изпълнение: 2017 г.
Бюджет: 1503,77 лв.

4.

Кабакчиева
Участници
преподаватели: доц. д-р В.
Василева, доц. д-р М.
Стоянова, доц. д-р И. Владев,
ас. д-р С. Сабриева
Участници студенти:
Марин Кирилов, Боян Ботев,
Мария Савчева, Таня
Ангелова, Рая Русева, Румен
Тенев, Стоян Димитров,
Кремена Железова, Елена
Бъчварова, Албена
Стоянова, Йорданка
Калчева, Християн Конов,
Емил Христов, Пламен
Панайотов, Мирослав
Йонков, Силвия Кушева,
Любослава Ивова, Марияна
Ангелова
Популяризиране на знанията по география, Ръководител: проф. д-р М.
регионална политика и туризъм
Пенерлиев
РД-08-160/09.02.2018 г.
Участници
Научният проект има за цел да популяризира най- преподаватели: проф. д-р
важните и приложими научни постижения на Светла Станкова, проф. д-р
географската наука, знанията по туризъм и Димитър Владев, доц. д-р
регионална политика в ШУ. От друга страна ще се Росица Владева, доц. д-р
стреми да „приближи” това знание от „външни Ваня Василева, доц. д-р Цв.
субекти” към научното и учебно пространство в Маркова, доц. д-р Д.
Университета. Ще се стреми да установи с наличния Кабакчиева, доц. д-р Ив.
или специално разработен научен инструментариум Владев, доц. д-р М.
нивото на усвояване и преосмисляне на научна Стоянова, ас. д-р Севджан
информация у студентите географи, а и тези в спец. Сабриева, ас. Веселин
„Туризъм” и „География и регионална политика”. Това Петков, ас. Росица Лазарова,
ще даде отправна точка за учебно-научната рамка, ас. Стефка Христова
която да „обгърне” бъдещите знания, предлагани от Участници от други
преподавателите в Катедрата по отношение на институции и учебни
учебните дисциплини или научни трудове.
заведения: доц. д-р Д.
Период на изпълнение: 2018 г.
Димитров, ас. д-р
Бюджет: 4022,95
Ал. Пейчев
http://geo.shu.bg/bg/privedstvie.html
Участници студенти:
https://www.facebook.com/tourism.geography.acad/
Даниела Горянкова, Стефан
Радев, Станислава Йончева,
Мартин Тинх До, Илияна
Станкова, Калоян Николов,
Мария Иванова, Нирхан
Неджати

