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2016-09-28
Turizmo vadybos studijų programa tobulinama pagal Verslo vadybos fakulteto dekano 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-57 patvirtintą studijų
programos tobulinimo planą, parengtą pagal išorinio vertinimo ekspertų pateiktas rekomendacijas
Eil.
Nr.

1.

2.

Ekspertų rekomendacijos

Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai

Ekspertų
grupė
labai
rekomenduoja
atkreipti
dėmesį į turizmo dalykus
Turizmo vadybos programoje
ir padidinti jiems skiriamų
kreditų skaičių.

Turizmo paslaugų ir projektų modulis papildytas turizmo
srities informacinėmis technologijomis: viešbučių valdymo
sistema FIDELIO ir turizmo paslaugų rezervacine sistema
AMADEUS.

Atliekant
taikomuosius
mokslinius tyrimus pagal
Turizmo vadybos studijų
programą, daugiau dėmesio
būtų skiriama turizmo temai,
o baigiamajam darbui būtų
keliami
aukštesni

Nuo 2015 m. lapkričio diplomantams rengiamas seminaras
prieš pasirenkant temas Baigiamųjų darbų tobulinimui, kuriuo
supažindinama su mokslinių tyrimų metodika. Vykomos dvi
peržiūros baigiamojo darbo rašymo procese, kurių metu
teikiamos rekomendacijos dėl darbo kokybės gerinimo.
2016 m. Kolegijos lygmeniu sudaryta darbo grupė bendriems
kolegijos reikalavimams BD organizavimui apibrėžti.

Rekomendacijų
įgyvendinimo
terminai

Pastabos

2014-2020 m. m.

Atlikta 201511-20

2014-2020 m. m.

Planuojama
iki 2017 m.

Pakoreguotas Socialinės verslo aplinkos modulio aprašas,
įtraukiant teisės temas, susijusias su turizmo sektoriumi.
Naujas aprašas patvirtintas dekano įsakymų 2015-11-20 Nr. V91.

reikalavimai.

1.

2.

3.

Rekomenduojama glaudžiau
3.
bendradarbiauti su
universitetų dėstytojais
mokslinių tyrimų srityje.

4.

Didinti Turizmo vadybos
studijų
programai
įgyvendinti
reikalingus
bibliotekos knygų ir žurnalų
išteklius, papildant juos
naujausiais
tarptautiniais
leidiniais, specializuotais ir
bendraisiais, kad studentai ir
dėstytojai galėtų kokybiškiau
atlikti mokslinius tyrimus.

Tikimasi, kad atnaujinus baigiamųjų darbų rengimo tvarką bus
apibrėžti griežtesni ir tikslesni reikalavimai iki 2017 m.
2014-2015 m. m. atlikti tyrimai su Gruzijos Ilia State
University:
1.Tyrimas „Investigation of Georgian and Lithuanian Tourism“
apie Gruzijos, kaip turizmo krypties, patrauklumą. Tyrėjai 3
katedros dėstytojai.
2.Tyrimas ,,Lietuvos ir Gruzijos praeities ir dabarties sąsajos’’.
Tyrėjai 3 katedros dėstytojai.
2015-2016 m. m. atlikti tyrimai ir parengtos publikacijos su
Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto, Mykolo Romerio
Universiteto dėstytojais:
1. Tyrimas: „Price Changes Before and After Adopting Euro as
the National Currency. The Experience of Baltic States.“
Tyrėjai: 1 katedros dėstytojas ir 1 universiteto dėstytojas.
2. Tyrimas: „Technologinis aspektas įmonės darnios plėtros
modeliavime.“ Tyrėjai: 1 katedros dėstytojas ir 1 universiteto
dėstytojas
2016-2017 m. m. planuojama tęsti bendradarbiavimą su
universitetų dėstytojais.
2016 m. fakulteto bibliotekoje yra 93 specialybiniai leidiniai,
skirti Turizmo vadyboso studentams bei daugybė bendrosios
verslo literatūros, išleistos ne anksčiau nei 2010 m. Turizmo
vadybos studijų programai įgyvendinti reikalingi bibliotekos
knygų ir žurnalų ištekliai atnaujinami kiekvienais metais ir
atitinka šiuolaikinius reikalavimus.
Turizmo vadybos studijų programai įgyvendinti reikalingi
bibliotekos knygų ir žurnalų ištekliai atnaujinami kiekvienais
metais ir atitinka šiuolaikinius reikalavimus.
2015 m. Katedros dėstytojas parengė knygą „Turizmo
planavimas“.
Turizmo vadybos studijų programos studentai aktyviai

2014-2020 m. m.

Įgyvendinama
kiekvienais
metais.

2014-2020 m. m.

Įgyvendinama
kiekvienais
metais.

5.

naudojasi STR SHARE CENTRE ir INSTITUTE OF
HOSPITALITY duomenų bazėmis.
Turizmo vadybos studijų programos komitetas 2015 m rugsėjo
mėnesį papildytas trimis socialinių partnerių atstovais. 5 iš 9
Įsteigti verslo komitetą, kuris komiteto narių atstovauja verslo įmones ar asociacijas.
turėtų
pirmininką
ir
darbotvarkę, kad pagerėtų 2014-2016 metų laikotarpiu Turizmo katedroje vykusiuose
ryšiai
su
socialiniais Studijų programos komiteto posėdžiuose buvo svarstomi
studijų programos, studijų proceso, profesinių ir baigiamųjų
partneriais.
praktikų organizavimo, bendradarbiavimo su socialiniais
partneriais ir kiti aktualūs klausimai. Verslo atstovai,
Taikyti SSGG analizės
dalyvaujantys Komiteto veikloje, ne tik konsultuoja studijų
metodą.
turinio klausimais, bet vadovaujantis 2014 m. Programos
vertinimo rekomendacijomis, akademinių metų pabaigoje
atlieka studijų programos ir jos vykdymo SSGG analizę.

Turizmo katedros vedėja

2014-2020 m. m.

Veiksmai
įgyvendinti
2015-09

Greta Gruodė

