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Turizmo ir viešbučių studijų programa tobulinama pagal 2014 m. studijų programos vertinimo ekspertų pateiktas rekomendacijas: 

Eil. 

Nr. 

Ekspertų rekomendacijos, tobulintinos sritys Atlikti arba planuojami veiksmai Įgyvendinimo terminai Pastabos 

1. Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 

 Peržiūrėti numatomus studijų rezultatus, siekiant 

užtikrinti, kad jie būtų pakankamai detalūs 

Pakoreguoti studijų programos rezultatai, juos 

detalizuojant.  

2016-2018  

 Pagerinti komunikaciją su visomis suinteresuotomis 

šalimis, ypač socialiniais partneriais dėl programos 

tikslų 

 Sudarytas SPK, į kurį įeina 5 socialiniai 

partneriai (Utenos rajono savivaldybės 

administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus atstovė; turizmo 

įmonės „Žygeivių slėnis“ atstovas; UAB 

„Anšilas“ viešbučio „SPA Vilnius 

Anykščiai“ atstovė, UAB „Abuva“ 

atstovė; Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriaus vedėjas); 

 Kasmet, esant poreikiui, SPK 

atnaujinamas, įtraukiant naujus 

socialinius partnerius: atnaujinta SPK 

sudėtis (patvirtinta protokolu Nr.VT13-
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09); atnaujinta SPK sudėtis (2019m. 

lapkričio 5d. įsakymas Nr. VT1-86); 

 Suorganizuoti TA SPK posėdžiai  su 

socialiniais partneriais:  

2016-04-05 (posėdžio protokolas Nr. 

VT20-03);   

2017-01-13 (posėdžio protokolas Nr. 

VT13-02);  

2018-02-07 (posėdžio protokolas Nr. 

VT13-3).   

 Valstybinio turizmo departamento 

(dabar VšĮ „Keliauk Lietuvoje“) 

Turizmo veiklos priežiūros skyriaus 

vedėjas  Tadas Žentelis skaitė paskaitą 

apie turizmo plėtros tendencijas 

Lietuvoje ir pasaulyje TA-15 gr. 

studentams; 

 Organizuotos išvykos studentams ir TA 

SPK dėstytojams į socialinių partnerių 

įmones: 

-išvyka į 5* viešbutį „Esperanza Resort“ 

Trakai; 

-išvyka į 4* viešbutį „SPA Vilnius 

Anykščiai“, 3* viešbutį „Nykščio 

namai“ bei gamtos ir poilsio parką 

„Gradiali Anykščiai“;  

-išvyka į 4* viešbutį „Vilnius Grand 

Resort“ bei 4* viešbutį „Courtyard 

Marriott Vilnius“.  

 Suorganizuota paskaita TA-15 gr. 

studentams Molėtų turizmo ir verslo 

informacijos centre  

 TA SPK dėstytojai dalyvavo 
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tarptautinėse turizmo ir aktyvaus 

laisvalaikio parodose Adventur‘2018 ir 

Adventur‘2019. 

2018-01-26 

2019-01-25  

 

2. Studijų programos sandara 

  Atlikta socialinių partnerių apklausa dėl studijų 

programos tobulinimo, įvedant naujus dalykus, 

alternatyviai pasirenkamus modulius.   

2019 sausis-vasaris  

Atnaujinta Turizmo ir viešbučių administravimo 

studijų programa: įvestas naujas alternatyviai 

pasirenkamas modulis Pramogų ir poilsio 

paslaugų organizavimas, įvesti nauji dalykai: 

Tarpkultūrinė komunikacija, Darnusis turizmas, 

Renginių organizavimas, Informacinės 

technologijos, Ekonomikos pagrindai,  

alternatyviai pasirenkamo modulio dalykai: 

Pramogų ir laisvalaikio renginių organizavimas, 

Renginių projektų valdymas, Etnokultūra, 

Medijų technologijos. Dalykai Matematika ir 

Statistika apjungti į dalyką Statistinė duomenų 

analizė; dalykas Kelionių agentūrų veikla 

pakeistas į Kelionių organizavimas, dalykas 

Apskaita ir finansai pakeistas į Apskaita.  

2019 m. kovo mėn.  

Rengiama nauja studijų programa studijų 

kryptyje Turizmas ir poilsis.  

2019-2020m.m.  

3. Personalas 

 Kiekvienam dėstytojui pateikti vieną mokslinį tyrimą 

per metus. Reikia stiprinti su turizmu susijusią 

mokslo tiriamąją ir publikavimo veiklą. Taip bus 

galima į programą įtraukti naujas tendencijas ir 

užtikrinti jos šiuolaikiškumą. 

TA studijų programos dėstytojai publikavo 14 

straipsnių  turizmo tematika įvairiuose 

moksliniuose leidiniuose. 

        

2016 - 2020  

  TA studijų programos dėstytojai dalyvavo 19-

koje  respublikinių  ir tarptautinių konferencijų 

(7-ose respublikinėse ir 12-oje tarptautinių) 

2016 - 2020  
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turizmo tematika. 

4. Materialieji ištekliai 

 

 

 Bibliotekoje kaupti knygas turizmo tematika Pagal poreikį ir galimybes teikiami užsakymai 

knygoms/ e-knygoms  turizmo ir svetingumo 

tematika anglų, rusų bei lietuvių kalbomis. 

nuolat  

Per 2016-2019 metus bibliotekoje įsigyta iš viso 

19 vnt. knygų turizmo tematika.   

2016-2019  

5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 Daugiau dėmesio skirti anglų kalbos įgūdžiams ir 

antrąjai užsienio kalbai   

TA studentams siūloma studijuoti užsienio 

kalbas papildomai, kaip laisvai pasirenkamus 

dalykus: pvz., norvegų kalba (LPD sąrašas).  

Atnaujinant TA studijų programą 2019 m. 

antrajai užsienio kalbai vienu kreditu padidintas 

kreditų skaičius (nuo 6  iki 7 kreditų).  

 

2018/2019 m. m. 

2019/2020m.m. 

 

2019 m. kovo mėn. 

 

 Užtikrinti, kad į dėstomų dalykus būtų įtrauktos 

mokslinių tyrimų išvados 

TA studijų programos doc. Ramutė Narkūnienė 

atliko tyrimus turizmo plėtros/darnios turizmo 

plėtros srityse Rytų Aukštaitijos regione  bei 

Lietuvoje ir pristatė tyrimo rezultatus 

dėstomuose dalykuose    

 

 

2016-2019 

 

 Didinti tarptautinį studentų judumą siunčiant juos 

atlikti praktikų bei studijuoti užsienyje 

Per 2016-2019 metus pagal Erasmus+ programą 

praktikas užsienio šalyse (Bulgarijoje, 

Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje) atliko 7 TA 

studijų programos studentai; studijavo užsienio 

šalyse 1 TA studijų programos studentas.        

 

 

2016 - 2020 

 

 Moodle aplinką taikyti visiems dalykams Turizmo ir viešbučių administravimo studijų 

programa parengta dėstymui Moodle aplinkoje 

100 proc. ir siūloma studijoms nuotoliniu būdu. 

Studijos vykdomos nuotoliniu būdu nuo 2013 

metų. 

Atnaujinama dėstomų dalykų mokymosi 
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medžiaga Moodle. 

6. Programos vadyba 

 

 Apsvarstyti derybas su universitetais dėl galimybės 

įgyti magistro laipsnį po minimalių išlyginamųjų 

studijų. 

TA studentai gali tęsti studijas M. Romerio 

universitete (Turizmo vadyba ir paveldas, 

Viešasis administravimas), KTU (Verslas ir 

antreprenerystė) Lietuvos sporto universitete 

(Sporto ir turizmo vadyba, Sportinė rekreacija ir 

turizmas), Vilniaus universitete (Kartografija ir 

geografinės informacijos sistemos), Klaipėdos 

universitete (Rekreacija ir turizmas), VGTU 

(Verslo vadyba).  

  

     

 

SPK pirmininkas Ramutė Narkūnienė 

Katedros vedėja Jūratė Aksomitienė 


