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O projeto visa desenvolver uma nova abordagem de aprendizagem baseada num processo de aprendizagem cooperativa entre instituições de ensino
superior e empresas de turismo, aplicado à aprendizagem das competências sociais, a incorporar no último ano das licenciaturas em Turismo (EQF6). O
desenvolvimento do modelo será feito pelas IES em estreita articulação com as empresas, especialmente aquelas que estarão envolvidas na experiência
piloto do projeto durante um ano.
Os parceiros, 6 IES de 6 países europeus, colaborarão com empresas de turismo e associações setoriais na identificação das competências relevantes que
os graduados devem desenvolver, e no desenho das disciplinas e das condições para que essas habilidades sejam adquiridas e colocadas em prática;
outro elemento inovador do projeto é que os trios de aprendizagem - alunos, tutores empresariais e tutores das IES - terão a oportunidade de viajar para
a Alemanha para "emergir" no modelo dual alemão durante duas semanas de aprendizagem na Universidade de Ravensburg e suas empresas parceiras,
maximizando a troca de aprendizagens..
The INCOME Tourism aims at developing a new learning approach based on a cooperative learning process joining higher education and tourism
businesses, applied to soft skills learning, to be incorporated in the last year of Tourism Bachelors (EQF6). The development of the model will be done by
HEIs in close articulation with the businesses, especially those that will be involved in the piloting experience of the project during a year.

---------------------------------------UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO
RESEARCH UNIT
CiTUR - Centro de Investigação, Desenvolvimento e
Inovação em Turismo (polo do Politécnico de Coimbra)
CiTUR - Center for Tourism Research, Development
and Innovation (Polytechnic of Coimbra branch)
---------------------------------------DURAÇÃO | DURATION
36 meses | 36 months (2018 - 2020)
---------------------------------------PARCEIROS INSTITUCIONAIS E EMPRESARIAIS
INSTITUCIONAL AND ENTERPRISE PARTNERS

The partners, 6 HEIs from 6 European countries, will collaborate with tourism businesses and sectoral associations in the identification of the relevant
skills that graduates should develop, and in the design of the disciplines and of the conditions for these skills to be acquired and put into practice.
Another innovative element of the project is that the learning trios – students, in-company tutors and HEI tutors - will have the mobility opportunity to
travel to Germany to "emerge" in the dual German model during 2 weeks learning in the University of Ravensburg and its partner companies, maximizing
the learning exchange.

Politécnico de Viana do Castelo; Universidade do
Algarve – Escola Superior de Gestão, Hotelaria e
Turismo; Universidade de Girona (Espanha);
Universidade de Bergamo (Itália); Universidade de
Split – Faculdade de Economia (Croácia); Universidade
de Ravensburg (Alemanha).
Polytechnic of Viana do Castelo; Algarve University –
Management, Hospitality and Tourism School; Girona
University (Spain); Bergamo University (Italy);
University of Split - Faculty of Economics (Croacia);
University of Ravensburg (Germany).
----------------------------------------

PROJETOS DE
INVESTIGAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORES
FUNDING

