
PAŽANGOS PO IŠORINIO TURIZMO VERSLO (VALSTYBINIS KODAS 6531LX011) STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO ATASKAITA 

Eil. 

Nr. 

Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai Rekomendacijų 

įgyvendinimo terminai 

1. Kolegija turi užtikrinti, kad mokomųjų 

dalykų medžiagoje praktiniai gebėjimai ir 

žinios būtų dar labiau susieti, ir kad turizmo 

dalykai būtų dėstomi dar anksčiau. 

Peržiūrėtas 2015-2016 m. studijų planas. Įvesti specialybiniai dalykai į pirmą ir antrą 

semestrus. 

Turizmo administravimo studijų programos studentams pasiūlyti nauji laisvai pasirenkami 

specialybiniai dalykai.  

2015 – 2016 m.m. pavasario ir rudens semestruose paskaitas skaitė turizmo verslo įmonių 

atstovai įvairiomis turizmo paslaugų, verslo plėtojimo temomis.  

2015 -2016 m. organizuotos išvykstamosios paskaitos po Vakarų Lietuvos regioną.  

2016-2017 m. peržiūrėtas studijų planas 2017-2020 m. Specializacijų dalykai integruoti į 

studijų krypties bloką. Specialybiniai dalykai dėstomi pirmame ir antrame semestruose. 

Atlikta iki 2015 m. vasario 1 d. 

 

Atlikta iki 2015 m. vasario 1 d. 

 

Atlikta 2015-2016 m.m.  

 

Atlikta 2015-2016 m.m.  

Atlikta 2017 m. vasario 1 d. 

2017-2018 m. peržiūrėtas studijų planas. Studijų kryptyje įvesti nauji studijų dalykai 

įvertinus darbo rinkos poreikius. 

2018-2019 m. 2018-12-18 Nr.90-(1.6)-D3 Turizmo administravimas studijų programos 

pavadinimas į  Turizmo verslas. 

2019-2020 m. vykdyta studijų dalykų atestacija. Studijų plane įvesti nauji studijų dalykai, 

kurie atitinka darbo rinkos poreikius ir įvertinus darbdavių ir absolventų susitikimus. 

Atlikta iki 2018 m. vasario 1 d. 

 

Atlikta iki 2018 m. gruodžio 18 

d. 

Atlikta iki 2020 m. balandžio 29 

d. 

2.  Atsižvelgiant į turizmo kaip verslo 

tarptautiškumą, šioje programoje reiktų skirti 

daugiau valandų kalbų mokymui ir mokyti 

daugiau kalbų (visų pirma anglų, rusų, 

vokiečių), kad studentai galėtų sklandžiai 

kalbėti ir rašyti.  

2015 -2016 m.m. Studentams pasiūlyti laisvai pasirenkami dalykai, kurie ugdo kalbinius 

gebėjimus. Peržiūrėtos studijų dalykų praktinių ir savarankiškų darbų užduotys -  parengtos 

užduotys, kurių metu dirbama su elektroninėmis duomenų bazėmis. 

2016-2017 m.m. studijų plane padidinti užsienio kalbų kreditų skaičių. 

2017-2020 m. studijų plane išlaikomas užsienio kalbų kreditų skaičius. Praktiniuose 

darbuose formuojamos užduotys, kurių metu dirbama su elektroninėmis duomenų bazėmis.  

Organizuojamos pažintinės- mokomosios ekskursijos, kurių metu pagal parengtas užduotis 

dirba kartu TV studijų programos studentai su Erasmus+ mobilumo studentais. 

Atlikta iki 2015 m. spalio 31 d. 

 

 

Atlikti iki 2017 m. vasario 1d. 

Atlikta 2017 m. 

 

Atlikta 2017 m. Vyksta 

nuolatos. 

2018 – 2021 m.m. studijų plane padidintas užsienio kalbos kreditų skaičius.  

2019-2022 m. studijų plane padidintas užsienio kalbos kreditų skaičius iki 15 ECTS.  Studijų 

dalykų praktiniuose ir savarankiškuose darbuose įtrauktos elektroninės duomenų bazės, 

užsienio mokslininkų atlikti tyrimai. 

Atlikta iki 2019 m. vasario 1 d. 

 

Atlikta iki 2020 m. vasario 1 d. 

3.  Kalbant apie specializacijos sritis, šioje 

programoje turėtų būti daugiau mokoma 

Maisto ir gėrimų vadybos. 

2015 – 2016 m. studijų plano Viešbučių administravimo specializacijoje įvestas naujas 

dalykas – Maitinimo paslaugų organizavimas. 

2017-2020 m. studijų plane Maitinimo paslaugų organizavimo dalykas integruotas į studijų 

krypties bloką. 

Atlikta iki 2015 m. vasario 1 d. 

 

Atlikta 2017 m.  vasario 1d. 

2019-2022 m. atliekamas metodinės medžiagos monitoringas, kurio metu pristatyta 

metodinė medžiaga skirta maisto ir gėrimų vadybai. Organizuojamos išvykstamosios 

ekskursijos ir maitinimo organizacijas. 

Atlikti iki 2020 m. vasario 1 d. 

4.  2015-2016 m. studijų plane profesinės veiklos praktikai Baigiamoji praktika padidinta vienu 

kreditu (10 ECTS) 

Atlikta iki 2015 m. vasario 1 d. 

 



Reiktų daugiau laiko skirti studentų praktikai 

svetingumo ir turizmo sektoriuje  Nustatyti 

ilgesnius praktikų laikotarpius. 

2015 -2016 m.m. organizuotas renginys tikslu – supažindinti studentus su Erasmus 

mobilumo programa bei kitomis praktikų atlikimo galimybėmis.  

2017-2020 m. studijų plane Baigiamoji praktika padidinta 1 kreditu (11 ECTS). 

Organizuotas tradicinis Erasmus+ mobilumo programos renginys. Pristatytos praktikos, 

organizuoti susitikimai su praktikas atlikusiais studentais bei absolventais. 

Atlikta iki 2015 m. spalio 31 d. 

 

Atlikta 2017 m.  vasario 1d. 

2016 m. gruodžio 1 d. 

2018 -2021 m.m. studijų plane pirmame semestre įvesta Turizmo verslo įvadinė praktika (3 

ECTS), baigiamajai praktikai skirta 17 ECTS. 

2019-2022 m. studijų plane baigiamajai praktikai skirtas pusmetis (21 ECTS). 

Vykdoma nuolat nuo 2017 m. 

5.  Kolegija turėtų išnagrinėti galimybę 

suskaitmeninti studentų baigiamuosius 

darbus, kad jie būtų prieinami socialiniams 

partneriams. Be to, reikia padidinti katedroje 

atliekamų tyrimų matomumą.  

2015 m. organizuotas susitikimas su socialiniais partneriais: apgyvendinimo įstaigų 

vadovai, kelionių organizatoriais, renginių bei laisvalaikio organizatoriais. 

Parengti BD grįžtamojo ryšio su socialiniais partneriais užtikrinimo veiksmų planą. 

Baigiamųjų darbų rekomendacijos pristatytos socialiniams partneriams. 

Baigiamieji darbai talpinami elaba talpykloje. 

Atlikta 2015 m. spalio 31 d.  

 

Atlikti iki 2016 m. rugsėjo 30 d. 

Atlikti iki 2017 m. birželio 30 d.  

Atlikti iki 2017 m. birželio 30 d. 
Nuolat vykdoma skaitmeninė veikla: į Elaba sistema baigiamieji darbai keliami nuolat. Vykdoma nuolat nuo 2017 m. 

6.  Kolegija turi labiau padėti studentams 

renkantis specializacijos kryptį. 

Pagal VF veiklų kalendorių informuoti studentus apie specializacijų pasirinkimą. Apie 

specializacijas informuoja katedros dėstytojai, kurie kuruoja atitinkamas specializacijas, 

kviečia skaityti paskaitas verslo atstovus, socialinius partnerius, kurie pasakoja-pristato 

atitinkamų specializacijų darbo specifiką.  

Atlikta iki 2015 m. gruodžio 31 

d. 

Specializaciniai dalykai nebeaktualūs. 2017 m. peržiūrėtas studijų planas 2017-2020 m. 

specializacijų dalykai integruoti į studijų krypties bloką. 

Įvykdyta 

7. Kolegija turėtų labiau įtraukti studentus ir 

absolventus į programos svarstymo, BD 

pristatymo ir elektroninių apklausų 

procedūras. 

Parengti Turizmo administravimo studijų programos tobulinimo procedūrų grįžtamojo ryšio 

su socialiniais partneriais užtikrinimo veiksmų planą. 

Studentai ir absolventai įtraukti į apklausos procedūras, atliekant pasitenkinimo studijų 

kokybe tyrimą pagal studijų programas.  

Atlikti iki 2016 m. spalio 1 d. 

 

Atlikta iki 2016 m. gruodžio 31 

d. 

Nuolat vykdomos studentų pasitenkinimo studijų kokybe apklausa, absolventų karjeros 

stebėsenos apklausa  1 kartą metuose. 

Nuolat vykdoma 

8. Reiktų didinti duomenų bazių skaičių, 

elektroninio mokymosi išteklių ir knygų 

anglų kalba skaičių.  

Pateikti paraiškas bibliotekai dėl mokymo medžiagos užsienio kalba įsigijimo.  

Periodiškai pateikti knygų ir duomenų bazių užsakymai lietuvių ir užsienio kalbomis 

bibliotekos personalui. 

Atliekama periodiškai kas 

ketvirtį. 

Elektroninės duomenų bazės nuolat atnaujinamos ir tobulinamos. Nuolat vykdoma 

9.  Reikia stiprinti socialinių partnerių 

dalyvavimą, organizuojat tolesnę praktiką, 

BD pristatymuose, programos persvarstymo 

procese ir moksliniuose tyrimuose.  

Parengti BD ir praktikų vietų vadovų grįžtamojo ryšio su socialiniais partneriais užtikrinimo 

veiksmų planą. 

 Parengti Turizmo administravimo  programos tobulinimo procedūrų grįžtamojo ryšio su 

socialiniais partneriais užtikrinimo veiksmų planą. 

Atlikta profesinės veiklos praktikų analizė. 

Turizmo administravimo studijų programos komiteto susitikimo su socialiniais partneriai. 

Kartu su socialiniais partneriais parengtos projektų paraiškos ir įgyvendintos veiklos 

„Klaipėdos skulptūrų parko skaitmenintos informacijos sklaida“ (Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejus). 

Parengti turistiniai maršrutai Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurui. 

Atlikti iki 2016 m. rugsėjo 30 d. 

 

Atlikti iki 2016 m. lapkričio 1 d. 

 

Atlikta 2015 m. liepos 1 d.  

Atlikta 2015 m. sausio 31 d.  

Atlikti iki 2017 m. gruodžio 31 

d. 

2016 m. rugpjūčio 30 d. 



Parengtas bendradarbiavimo sutarčių registras, kuriame vykdomas veiklos stebėjimas su 

katedros socialiniais partneriais. Atliekami bendri moksliniai tyrimai, dalyvaujama 

projektinių paraiškų rengime, BD kvalifikacinėje komisijoje, recenzuojami BD. Soc. 

Partneriai kviečia ir priima studentus savanoriškoms veiklos, rekomenduoja užsienio verslo 

atstovus atvykti skaityti apskaitas TV studijų programos studentams. 

Nuolat vykdoma 

Parengė Turizmo verslo studijų programos komiteto pirmininkė                                                                                                                              Jurgita 

Kasparienė 

 

 


