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ĮVADAS 
Turizmo sektorius yra svarbi valstyb÷s ekonomikos dalis. D÷ka išvystyto turizmo sektoriaus 

valstyb÷ gali pritraukti daugiau užsienio turistų, o kartu ir užsienio kapitalo į valstyb÷s ekonomikos 

vystymą. Į šalį atvykstančiųjų turistų srautus įtakoja klimatin÷s, gamtin÷s, ekonomin÷s bei politin÷s 

sąlygos, geografin÷ pad÷tis, tačiau kiekvienos valstyb÷s turizmo paslaugų kokyb÷ vertinama pagal 

šiame sektoriuje dirbančius asmenis. Tod÷l svarbu užtikrinti, jog šalyje rengiami turizmo sektoriaus 

specialistai būtų kompetentingi ir aukštos kvalifikacijos savo srities profesionalai. Lietuvoje augant 

turizmo sektoriui – tiek atvystančių turistų srautams, tiek išvykstančiųjų turistų skaičiui, auga ir šios 

srities specialistų poreikis.  

Šiuo metu Lietuvoje veikiančios aukštosios mokyklos siūlo pasirinkti daugiau nei 20 studijų 

programų, susijusių su turizmo sektoriumi. Iš jų 12 studijų programų, kurias s÷kmingai pabaigus 

galima įgyti turizmo srities profesinio bakalauro studijų laipsnį, siūloma 11–oje kolegijų. 4 studijų 

programos yra siūlomos Klaip÷dos mieste. Nors rengiamų būsimų turizmo sektoriaus darbuotojų 

skaičius yra didelis bei siūlomų turizmo studijų programų spektras yra platus, tačiau turizmo sektoriaus 

įmonių atstovai akcentuoja, jog aukštosiose mokyklose rengiamiems turizmo specialistams trūksta 

praktinių žinių bei įgūdžių. Be to, Lietuvos aukštosiose mokyklose siūlomos vos kelios turizmo studijų 

programos, susijusios su rekreacija. 

Tod÷l siekiant sustiprinti pozicijas konkurencin÷je aplinkoje bei užtikrinti aukštos kokyb÷s 

turizmo sektoriaus specialistų, turinčių tarptautin÷s studijų patirties, rengimą Vakarų Lietuvos verslo 

kolegija (toliau – VLVK), kartu su keturiais užsienio partneriais: „College of Managment, Trade and 

Marketing“ (toliau – „MT&M College“) (Bulgarija), „The College of Tourism and Ecology“ (Lenkija), 

„The Philips College“ (Kipras), „Albert College“ (Latvija), planuoja parengti rekreacijos ir turizmo 

krypties jungtinę studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“ (toliau – jungtin÷ studijų 

programa). Tam, jog užtikrinti efektyvų jungtin÷s studijų programos parengimą bei įgyvendinimą buvo 

nuspręsta parengti galimybių studiją, kuri leistų įvertinti jungtin÷s studijų programos poreikį, numatyti 

galimą jungtin÷s studijų programos sandarą, galimus užsienio partnerius ir jų vaidmenį jungtin÷s 

studijų programos įgyvendinime bei naudą pačiai VLVK.  

Galimybių studijos tikslas – įvertinus esamą VLVK bei užsienio aukštųjų mokyklų situaciją, 

specialistų poreikį darbo rinkoje ir studentų paklausą jungtinei studijų programai, parengti galimą 

jungtin÷s studijų programos aprašą bei atlikti galimos jungtin÷s studijų programos kaštų/naudos ir 

rizikos vertinimą.  
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Tikslui įgyvendinti yra keliami šie uždaviniai: 

1. Įvertinti ir palyginti esamą VLVK ir užsienio aukštųjų mokyklų situaciją, įvertinti su 

kuriais iš potencialių užsienio partnerių tikslinga kurti jungtinę studijų programą.  

2. Išanalizuoti jungtinę studijų programą baigsiančių specialistų poreikį darbo rinkoje. 

3. Numatyti galimą studentų paklausą jungtinei studijų programai. 

4. Parengti galimą jungtin÷s studijų programos aprašą.  

5. Atlikti jungtin÷s studijų programos parengimo ir įgyvendinimo kaštų/naudos analizę. 

6. Išanalizuoti galimas alternatyvas ir kokybinius reikalavimus studijų programai.  

7. Įvertinti galimas rizikas d÷l jungtin÷s studijų programos parengimo ir rizikų valdymo 

sprendimus. 

8. Pateikti išvadas ir rekomendacijas. 

 

Galimybių studiją sudaro 9 dalys. Pirmoje dalyje „Studijos reikalingumas ir problemin÷ sritis“ 

yra aprašomas galimybių studijos tikslingumas bei nauda. Taip pat šioje dalyje yra numatomos galimos 

problemin÷s sritys d÷l galimybių studijos atlikimo. 

Antroje dalyje „Tyrimo apimtis ir metodai“ yra aprašomi galimybių studijoje naudojami metodai 

bei numatoma tyrimų apimtis. 

Trečioje dalyje „Esamos Vakarų Lietuvos verslo kolegijos ir užsienio aukštųjų mokyklų situacijos 

įvertinimas“ yra atliekamas VLVK ir galimų jungtin÷s studijų programos partnerių šiuo metu siūlomų 

studijų krypčių bei studijų programų, susijusių su turizmo sektoriumi, aprašymas. Taip pat šioje dalyje 

yra aprašomi naudojami d÷stymo metodai, turimi žmogiškieji ir materialiniai ištekliai. Šioje dalyje yra 

atliekamas min÷tų išteklių įvertinimas bei palyginimas, identifikuojamos problemin÷s sritys d÷l 

jungtin÷s studijų programos parengimo. 

Ketvirtoje dalyje „Jungtinę studijų programą baigsiančių specialistų poreikis darbo rinkoje“ yra 

analizuojamos Lietuvos turizmo sektoriaus vystymosi tendencijos, aprašomas turizmo sektoriaus 

darbdavių požiūris į rengiamus turizmo srities specialistus bei prognozuojamas šios srities specialistų 

poreikis darbo rinkoje ateityje.  

Penktoje dalyje „Studentų (įskaitant ir užsienio studentų) paklausa jungtinei studijų programai“ 

yra vertinamas studentų, kurie gal÷tų pasirinkti jungtinę studijų programą, potencialas. Šioje dalyje 

didelis d÷mesys yra skiriamas stojančiųjų į aukštąsias mokyklas analizei ir jų pasirenkamų prioritetų 
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vertinimui Lietuvoje. Taip pat analizuojamas VLVK pasirinkimas tarp stojančiųjų, lyginant šią kolegiją 

su kitomis aukštosiomis mokyklomis.  

Šeštoje dalyje „Kaštų ir naudos analiz÷“ yra atliekama jungtin÷s studijų programos parengimo ir 

vykdymo finansin÷ analiz÷. Didelis d÷mesys yra skiriamas investicijų, reikalingų jungtinei studijų 

programai parengti, poreikio analizei. Taip pat prognozuojamos galimos pajamos bei sąnaudos, 

susijusios su jungtin÷s studijų programos vykdymu bei sudaromos prognozin÷s pelno–nuostolio ir 

pinigų srautų ataskaitos. 

Septintoje dalyje „Alternatyvų ir kokybinių reikalavimų jungtinei studijų programai analiz÷“ yra 

atliekama jungtin÷s studijos programos sandaros, žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių analiz÷. Be to, 

atliekama jungtin÷s studijų programos eigos ir jos vertinimo (studentų atrankos, pasiekimų vertinimo, 

paramos studentams) analiz÷, bei jungtin÷s studijų programos vadybos (programos administravimo, 

vidinio studijų kokyb÷s užtikrinimo) analiz÷. 

Aštuntoje dalyje „Rizikos įvertinimas“ atliekamas rizikos susijusios su jungtin÷s studijų 

programos parengimu bei įgyvendinimu vertinimas.  

Devintoje dalyje „Sąlygos jungtin÷s studijų programos rengimui“ yra aprašomos ir vertinamos 

jungtin÷s studijų programos akreditavimui keliamos sąlygos bei pateikiami jungtin÷s studijų programos 

kokybiniai aspektai, sudarantys sąlygas keliamų akreditavimo reikalavimų atitikimui. Taip pat 

numatomos priemon÷s bei veiksmai užtikrinantys galimą savalaikį jungtin÷s studijų programos 

parengimą. 

Galimybių studiją sudaro 127 puslapiai, įskaitant priedus. Galimybių studijoje yra pateikti 9 

paveikslai bei 23 lentel÷s. Rengiant galimybių studiją panaudoti 46 literatūros šaltiniai.  

 



Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ galimybių studija        6 

SANTRAUKA 

Studija skirta rekreacijos ir turizmo krypties jungtin÷s studijų programos (toliau – jungtin÷ studijų 

programa) parengimo ir įgyvendinimo galimybių įvertinimui atlikti. VLVK siekia įvertinti potencialių 

užsienio partnerių – „MT&M College“ (Bulgarija), „The College of Tourism and Ecology“ (Lenkija), 

„The Philips College“ (Kipras), „Albert College“ (Latvija) galimybes prisid÷ti prie jungtin÷s studijų 

programos parengimo. Be to, galimybių studija sudaro sąlygas efektyvesniam jungtin÷s studijų 

programos parengimui bei įgyvendinimui. Galimybių studijoje taip pat yra įvertinamas jungtin÷s 

studijų programos poreikis, numatoma galima jungtin÷s studijų programos sandara. Taip pat yra 

įvertinama užsienio partnerių žmogiškieji, materialiniai ištekliai bei kita sukaupta patirtis rengiant 

būsimus turizmo ir rekreacijos sektoriaus specialistus. Be to atliekamas užsienio aukštųjų mokyklų, 

potencialių jungtin÷s studijų programos partnerių, vaidmens jungtin÷s studijų programos įgyvendinime 

vertinimas bei nauda VLVK. 

Studijoje iškeltam tikslui bei uždaviniams pasiekti yra naudojami šie tyrimų metodai: sistemin÷ ir 

lyginamoji literatūros šaltinių analiz÷, statistin÷ duomenų analiz÷ bei lyginimo metodas. Naudojami 

metodai leido prognozuoti būsimus pinigų srautus, sudaryti pelno (nuostolio) ataskaitos prognozę. 

Atlikus jungtin÷s studijų programos galimybių studiją galima teigti, jog Lietuva turi palyginti 

didelį turizmo išteklių potencialą, bet šio sektoriaus pl÷tra labai priklauso nuo dirbančiųjų šiame 

sektoriuje, tod÷l kvalifikuoti darbuotojai yra vienas svarbiausių turizmo paslaugų kokyb÷s kriterijų. 

Savo ruožtu VLVK pasinaudodama savo sukaupta gerąja praktika bei panaudodama užsienio partnerių 

patirtį turi puikias galimybes parengti jungtinę studijų programą, kuri gali tapti patrauklia ir kokybiška 

studijų sritimi būsimiems turizmo sektoriaus darbuotojams.  

Išanalizavus VLVK bei potencialių jungtin÷s studijų programos partnerių užsienio aukštųjų 

mokyklų vykdomas studijų programas, jų trukmę, įvertinus žmoniškuosius bei materialinius išteklius ir 

studijų kokyb÷s užtikrinimo sistemas galima teigti, jog VLVK tikslinga rengti jungtinę studijų 

programą su „MT&M College“ (Bulgarija) ir „Albert College“ (Latvija), turinčiomis tinkamas sąlygas, 

pakankamus išteklius ir geb÷jimus jungtin÷s studijų programos rengimui bei įgyvendinimui. Jungtin÷s 

studijų programos vizija – parengti pirmos pakopos aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius turizmo ir 

rekreacijos specialistus, išmanančius rekreacijos ir turizmo veiklos bei paslaugų teikimo principus, 

gebančius savarankiškai organizuoti rekreacijos ir turizmo veiklą Lietuvoje bei užsienio šalyse. 
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Atlikus investicijų poreikio įvertinimą, galima teigti, jog jungtin÷s studijų programos parengimas 

reikalauja didelių pradinių vienkartinių investicijų, tod÷l VLVK, kartu su potencialiais užsienio 

partneriais turi numatyti finansavimo šaltinius prieš priimant galutinį sprendimą d÷l jungtin÷s studijų 

programos sukūrimo. Pajamų ir veiklos sąnaudų prognozavimas parod÷, jog, parengus jungtinę studijų 

programą, jos vykdymas gali generuoti teigiamus pinigų srautus.  

Siekiant užtikrinti efektyvų jungtin÷s studijų programos parengimą ir valdymą tikslinga VLVK 

paskirti Koordinuojančia institucija bei įsteigti Programos tarybą, kurią sudarytų atstovai iš visų 

jungtin÷je studijų programoje dalyvaujančių aukštųjų mokyklų. Jungtin÷ studijų programa turi būti 

rengiama ir vykdoma vadovaujantis visų partnerinių aukštųjų mokyklų pasirašyta jungtin÷s studijų 

programos vykdymo sutartimi, neprieštaraujančia partnerinių aukštųjų mokyklų valstybių teis÷s 

aktams. Be to, visos Lietuvoje vykdomos aukštųjų mokyklų studijų programos turi būti akredituotos. 
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SĄVOKOS IR TERMINAI1 

Aukštasis koleginis išsimokslinimas (background acquired in professional higher education) – 

išsimokslinimas, įgytas Lietuvos aukštojoje mokykloje baigus koleginių studijų programą, pagal kurią 

suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, arba teis÷s aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip jam 

lygiavertis užsienio mokslo ir studijų institucijose įgytas išsimokslinimas. Baigus kolegines studijas 

įgyjamas profesijos bakalauro laipsnis. 

Aukštojo mokslo kvalifikacija (qualification of higher education) – kvalifikacija, patvirtinanti, kad 

asmuo įgijo kurią nors aukštojo mokslo pakopą atitinkantį profesin÷s veiklos kompetentingumą bei 

tolimesnių studijų aukštesn÷je pakopoje teisę. Aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikia aukštoji mokykla. 

Aukštojo mokslo kvalifikacija suteikiama asmens per studijavimą įgyto ir pademonstruoto 

kompetentingumo pagrindu. Kolegijoje suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija – profesinis 

bakalauras. 

Dalin÷s studijos (periods of study) – atskirų dalykų, modulių ar jų ciklų studijos, skirtos profesiškai 

tobul÷ti, keisti ar įgyti kitą profesiją, profesiniam ar bendrajam išsimokslinimui pl÷toti; taip pat ir 

profesijai įgyti, net jei iki to jokios profesijos netur÷ta. Dalin÷s studijos paprastai pasirenkamos kaip 

dalis studijų programos arba organizuojamos kaip profesinio tobul÷jimo, papildomieji, išlyginamieji ir 

kitokie kursai. Europos Sąjungoje populiari dalinių studijų programa „Socrates/Erasmus“. Europos 

Sąjungoje dalin÷s studijos matuojamos ir įskaitomos pagal ECTS, o vertinimas patvirtinamas 

aukštosios mokyklos išduodama pažyma. 

Europos kreditų perk÷limo ir kaupimo sistema (ECTS) (European credit transfer and accumulation 

system (ECTS)) – studentų pasiekimų palyginimas, įskaitymas, kaupimas ir perk÷limas, grindžiamas 

kreditais (studijų rezultatais ir studento studijavimo laiku) bei įvairiais jų kaupimo deriniais, kurių 

pagrindu suteikiama kvalifikacija arba vienos kvalifikacijos kreditus leidžiama įskaityti kaip kitos 

kvalifikacijos kreditus. ECTS sistema taikoma visose Bolonijos proceso šalyse. 

Europos kvalifikacijų sąranga (EQF) (European qualifications framework (EQF)) – kvalifikacijų 

metasąranga, skirta Bolonijos proceso šalyse suteiktoms kvalifikacijoms tarpusavyje palyginti. 

Pagrindiniai EQF tikslai: skatinti kvalifikacijų pripažinimą, studijų kokybę, piliečių tarptautinį 

mobilumą ir jų mokymąsi visą gyvenimą. 

                                                           
1 Studijų kokyb÷s vertinimo centras įgyvendindamas Europos Sąjungos l÷šomis finansuojamą projektą „Studijų pakopų 
aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas“ Nr. VP1-2.2 ŠMM-01-V-01-001, pareng÷ Aiškinamąjį su studijomis 
susijusių terminų žodyną. Šioje galimybių studijoje naudojami min÷tame žodyne pateikti terminai. 
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Jungtin÷ studijų programa (joint study programme) – ne mažiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų, 

paprastai skirtingų šalių, bendrai vykdoma studijų programa, kurią baigus suteikiamas jungtinis 

kvalifikacinis laipsnis.  

Jungtinis laipsnis (joint degree) – kvalifikacinis aukštojo mokslo laipsnis, suteikiamas asmeniui, 

s÷kmingai įvykdžiusiam jungtin÷s studijų programos reikalavimus (pasiekusiam nustatytus studijų 

rezultatus). 

Nuolatin÷ studijų forma (full–time studines) – pagrindin÷ studijų forma, kurios apimtis turi būti ne 

mažesn÷ kaip 45 ir ne didesn÷ kaip 60 studijų kreditų per metus. 

Nuotolin÷s studijos (distance education) – studijos, vykstančios virtualioje studijavimo aplinkoje ir 

sudarančios sąlygas studento ir d÷stytojo sąveikai joje bei galimybes studijuoti lanksčiai, savarankiškai, 

individualiu tempu, d÷stytojui ir studentui veiklas atliekant jiems patogiu laiku, pasirinktoje vietoje ir 

be tiesioginio kontakto. 

Praktin÷s studijos (praktika) (practical training/studies (internship)) – profesijai reikalingų žinių 

įgijimas ir esminių funkcinių mok÷jimų ugdymas bei tobulinimas praktikų (praktinio rengimo) metu 

profesinio rengimo įstaigose ir darbo vietose. Praktin÷s studijos yra įvairiai organizuojamos ir paprastai 

atliekamos institucijose, kurių veikla susijusi su būsima studento profesine veikla. Praktikos būna 

pažintin÷s, kvalifikacin÷s, priešdiplomin÷s ir pan. 

Profesijos standartas (occupational (profesion) standard) – dokumentas, kuriame aprašoma profesijos 

paskirtis (profilis), tikslai, nurodomi svarbiausi reikalavimai profesiniam kompetentingumui bei 

atitikties jiems vertinimo kriterijai.  

Profesijos bakalauro laipsnis (professional bachelor’s degree) – kvalifikacinis aukštojo mokslo 

laipsnis, suteikiamas asmeniui, s÷kmingai įvykdžiusiam aukštosios mokyklos pirmosios pakopos 

koleginių studijų programos reikalavimus (pasiekusiam nustatytus studijų rezultatus). 

Specializacija (specialization) – studijų programos dalis, skirta gilesn÷ms studijų krypties šakos 

dalykų studijoms. 

Studijų dalykas (course unit) – iš kelių studijų turinio požiūriu giminingų ir integruotų studijų 

rezultatų sudaryta studijų programos dalis, turinti apibr÷žtą kreditų skaičių, tikslą, grindžiamą studijų 

rezultatais, kurių pasiekimas yra vertinamas vienu baigiamuoju atsiskaitymu (egzaminu ar kita forma; 

gali būti taikoma kaupiamojo balo sistema). Sugrupuoti pagal susitartus principus ir kriterijus studijų 

dalykai sudaro pagrindą atsirasti studijų moduliui. 
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Studijų krypties aprašas (subject benchmark statement) – dokumentas, kuriame išd÷styti bendrosios 

studijų krypties programų nuostatos, reikalavimai ir sandara. Paprastai studijų krypties aprašą sudaro 

bendrosios nuostatos, reikalavimai studijų programoms (studijų rezultatai), studijų programų sandara, 

studijų programų vykdymo reikalavimai, akademiniai bei profesiniai standartai. 

Studijų modulis (study module) – iš kelių studijų turinio požiūriu giminingų ir integruotų studijų 

rezultatų sudaryta studijų programos dalis, turinti iš anksto nustatytą vienodą kreditų skaičių su tuo 

pačiu kartotiniu visiems tos pačios studijų programos moduliams, tikslą, grindžiamą studijų rezultatais, 

kurių pasiekimas yra vertinamas vienu baigiamuoju atsiskaitymu (egzaminu ar kita forma; gali būti 

taikoma kaupiamojo balo sistema).  

Studijų planas (study plan) – dokumentas, kuriame atskleidžiama studijų turinio struktūra, struktūrinių 

dalių apimtys, jų studijavimo eiliškumas, studijų vieta, terminai, d÷stytojai ir pan.  

Studijų programos aprašas (study programme description) – dokumentas, kuriame aprašoma 

programos paskirtis ir tikslai, studijų rezultatai, studijavimo pasiekimų vertinimo kriterijai, studijų 

turinys bei metodai, pateikiama studijų struktūra, nurodoma studijų dalykų apimtis, jų studijavimo 

eiliškumas, d÷stytojai ir jų kvalifikacija, pagrindin÷ literatūra bei kiti svarbūs programos įgyvendinimui 

parametrai. 
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1. STUDIJOS REIKALINGUMAS IR PROBLEMINö SRITIS 

Visame pasaulyje turizmo paslaugų sferoje dirba labai daug žmonių. Turizmo sektorius yra 

vienas iš svarbiausių Europos ekonomikai. Jame sukuriami 5 proc. Europos bendrojo vidaus produkto 

(BVP), dar 7 proc. sukuriami susijusiose su turizmu ūkio šakose. Šiame sektoriuje užimti 5 proc. 

Europos darbo j÷gos, dar 8 proc. – susijusiose ūkio šakose. Turizmas Lietuvoje šiuo metu sudaro 4 

proc. BVP, šiame sektoriuje sukurta 4 proc. visų darbo vietų. Turizmo sektoriaus s÷km÷ bei jame 

sukuriamų paslaugų kokyb÷ labai priklauso nuo dirbančiųjų šiame sektoriuje. Tod÷l turizmo sektoriuje 

dirbančių aukštos kvalifikacijos specialistų svarba pabr÷žiama nacionaliniuose teis÷s aktuose. 

Ilgalaik÷je Lietuvos ūkio pl÷tros iki 2015 metų strategijoje2 svarbi vieta tenka turizmo pl÷trai. 

Turizmo pl÷tra siejasi su tokiais sektoriais kaip aplinkos apsaugos, transporto, žem÷s ūkio, regionų, 

smulkaus ir vidutinio verslo pl÷tra. Turizmo sektoriaus pl÷tros vykdymas ir koordinavimas 

užtikrinamas remiantis Nacionaline turizmo pl÷tros 2007–2013 metų programa3, kurioje numatyta 

stiprinti šalies turizmo ir rekreacijos administravimą, tobulinti turizmo ir rekreacijos specialistų 

rengimą. Išanalizavus šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomas studijų programas 

pasteb÷ta, kad turizmo studijų programų, susijusių su rekreacija, yra labai nedaug. Rekreacijos ir 

turizmo studijų programas Lietuvoje vykdo vos keletą mokymo institucijų: Klaip÷dos universitetas, 

Lietuvos kūno kultūros akademija, VLVK. 1 priede pateikiama informacija apie Lietuvoje vykdomas 

studijų programas turizmo srityje. Turizmo sektoriaus veikla yra įvairi, o aukštos kokyb÷s studijų 

programų pasiūla Lietuvoje yra palyginti skurdi. Be to, universitetuose ir kolegijose rengiant 

rekreacijos ir turizmo specialistus per mažai orientuojamasi į praktinius įgūdžius, komunikabilumą, 

atsakingumą, tolesnį geb÷jimų tobulinimą, mažai skatinamas ir ugdomas studentų savarankiškas 

kritinis ir analitinis mąstymas, kūrybiškumas. Aukštosiose mokyklose dalis d÷stytojų ir jų vadovų 

neskiria reikiamo d÷mesio pedagoginiam meistriškumui tobulinti, studijos mažai grindžiamos 

naujausiomis žiniomis ir tyrimų rezultatais, nes d÷stytojai dažnai neturi turizmo srityje reikalingos 

praktin÷s patirties. Pagal tarptautinius susitarimus ir tarptautines studijų programas atvykstančių į 

Lietuvą ir išvykstančių iš Lietuvos studentų skaičius rodo, kad šalies aukštosios mokyklos tarptautiniu 

lygmeniu šiuo metu n÷ra konkurencingos. Pagrindin÷s to priežastys: nepakankamos d÷stytojų 

kompetencijos, žemas užsienio kalbų mok÷jimo lygis, žemas aukštojo mokslo studijų institucijų 

                                                           
2 Lietuvos ūkio pl÷tros strategija iki 2015 metų. Prieiga per internetą www.ukmin.lt  
3 Nacionalin÷ turizmo pl÷tros 2007–2013 metų programa. Prieiga per internetą www.tourism.lt  



Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ galimybių studija        12 

žinomumas, institucijų nepasirengimas priimti užsienio studentus (nepasirengęs pedagoginis ir 

administracinis personalas, neparengta metodin÷ ir materialin÷ baz÷), nelanksti studijų organizavimo 

sistema.  

Gerinant turizmo ir rekreacijos specialistų rengimą reikia skatinti Lietuvos aukštojo mokslo 

tarptautiškumą, kaip tai numatyta Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2011–2012 metų 

programoje4 - pl÷toti ryšius su užsienio aukštosiomis mokyklomis, gerinti studijų kokybę sukuriant 

jungtines studijų programas. Šiuo metu Lietuvoje vykdomos 6 jungtin÷s studijų programos. Iki 2013 m. 

joms rengti skiriama 64 mln. litų ES ir nacionalinių l÷šų. VLVK iniciatyva rengti jungtinę studijų 

programą prisideda prie Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo pl÷tros. Be to, aukštasis mokslas 

įgauna vis didesnį tarptautinį pobūdį, nes vis daugiau aukštųjų mokyklų priima mokytis studentus iš 

kitų šalių, sudaro sąlygas studentų ir darbuotojų mainams, įsitraukia į tarptautinį bendradarbiavimą. 

Tarptautinis bendradarbiavimas aukštojo mokslo srityje yra svarbus ir vertingas, nes tokiu 

bendradarbiavimu prisidedama gerinant mokymo bei mokymosi kokybę, inovacijas, be to jis padeda 

kurti žinias. Vienas iš Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo prioritetų – geopolitinis 

aspektas orientuoja Lietuvos d÷stytojų ir studentų mobilumo kryptis į kaimynines ES valstybes. Tod÷l 

VLVK sprendimas įvertinus potencialius užsienio šalių partnerius kartu parengti jungtinę studijų 

programą, tikslingai prisideda prie Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo pl÷tros. Be to, s÷kmingas 

jungtin÷s studijų programos įgyvendinimas, VLVK gali suteikti ilgalaikį konkurencinį pranašumą. 

VLVK siekia parengti jungtin÷s studijų programos, kartu su užsienio partneriais, poreikio ir rengimo 

galimybių studiją, kuri sudarytų sąlygas kokybiškam jungtin÷s studijų programos parengimui bei 

įgyvendinimui. 

Planuojama parengti jungtin÷ studijų programa yra tarptautin÷, į programos parengimą ir 

įgyvendinimą planuoja įsijungti 5 valstybių aukštosios mokyklos. Tarptautiškumas jungtinei 

rekreacijos ir turizmo studijų programai suteikia kokybinį pranašumą. Tačiau apsisprendus kurti 

jungtinę studijų programą 5 aukštosioms mokykloms, kokybiškas studijų programos parengimas keltų 

papildomus iššūkius. Tod÷l galimybių studija yra būtinas jungtin÷s studijų programos kūrimo etapas, 

leisiantis įvertinti tiek potencialius partnerius, jų galimybes prisid÷ti prie jungtin÷s studijų programos 

parengimo ir įgyvendinimo.  

                                                           

4 Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2011–2012 metų programa. www.sm.lt  
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Pagrindin÷ jungtin÷s rekreacijos ir turizmo studijų programos paskirtis yra sudaryti studentams 

galimybes įgyti daugiau žinių ir geb÷jimų, nei gali suteikti vienos institucijos vykdoma studijų 

programa. Jungtin÷ studijų programa su užsienio aukštosiomis mokyklomis būtų rengiama ir vykdoma 

siekiant suteikti galimybę skirtingų šalių studentams kartu studijuoti skirtingoje kultūrin÷je ir 

akademin÷je terp÷je. Jungtin÷ studijų programa skatintų studentų ir d÷stytojų mobilumą, sudarytų 

sąlygas studentams perimti skirtingų šalių arba aukštųjų mokyklų studijų patirtį. Rengiant jungtin÷s 

studijų programos galimybių studiją, svarbu įvertinti jungtin÷s studijų programos galimybes 

besikeičiančiame tarptautiniame mokslo ir studijų vystymo kontekste. 

Globalizuotame kontekste darbo rinkos mobilumas ir kultūriniai bendruomenių bei darbo vietų 

skirtumai reikalauja, kad studentai tur÷tų geresnį supratimą ir geb÷jimus dirbti bei gyventi kultūriškai 

įvairioje ar skirtingoje aplinkoje. D÷l šios priežasties baigusiems rekreacijos ir turizmo krypties studijas 

yra būtina tarpkultūrin÷ kompetencija ir tarptautin÷ patirtis, siekiant s÷kmingos jų integracijos į 

šiuolaikinę darbo rinką. Tod÷l aukštosioms mokykloms tenka didel÷ atsakomyb÷ parengti studentus 

dirbti naujame tarptautiniame kontekste, tenkinant turizmo verslo ir visuomen÷s poreikius. Studijos 

pagal jungtinę studijų programą efektyviai ugdytų bendrąsias žinias bei įgūdžius, kaip sud÷tinius 

tarpkultūrin÷s kompetencijos turinio bei struktūros elementus, būtinus šiandienin÷je globalioje, 

daugiakultūr÷je darbo rinkoje. Studentų studijos užsienyje leistų turimas bendrąsias kompetencijas 

tobulinti / įtvirtinti realiomis tarptautin÷mis / tarpkultūrin÷mis sąlygomis. Tarptautinio mobilumo metu 

bendrųjų žinių bei įgūdžių ugdymo procesas transformuotųsi į ugdymosi procesą, kuriame studentai per 

bendrą akademinę ir neformaliąją veiklą su užsienio šalių aukštųjų mokyklų akademine bendruomene 

savaime ugdytų bendruosius (bendravimo užsienio kalba, socialinius ir pilietinius) geb÷jimus. Siekiant 

išugdyti šiuolaikinei tarptautinei darbo rinkai reikalingas bendrąsias kompetencijas ne tik mobiliems, 

bet ir nemobiliems studentams, aukštosios mokyklos turi susitelkti ties studijų tarptautiškumu 

institucijos viduje, kurios esm÷ yra tarptautinio, tarpkultūrinio matmens integracija į studijų turinį. Tai 

reikalauja atitinkamo visos aukštosios mokyklos bendruomen÷s pasiruošimo ir pastangų. Tarptautinių 

studijų tvarumui ir jų kokybei palaikyti reikalingi tarptautinių studijų kokyb÷s vertinimo parametrai, 

kurie pad÷tų pagrindus ir leistų kurti tarptautinių studijų kokyb÷s vidinio vertinimo sistemą pagal 

nustatytas dimensijas ir kriterijus. Tokia sistema užtikrintų tarptautinių studijų integralumą ir leistų 

periodiškai įvertinti studentų saviugdos ir jų įgyjamų kvalifikacijų, reikalingų šiuolaikinei tarptautinei 

darbo rinkai, kokybę. 
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Rekreacijos ir turizmo specialistų, baigusių jungtinę studijų programą paklausa yra didesn÷, nei 

vienos aukštosios mokyklos, nes partneryst÷s ryšiai suteikia daugiau karjeros galimybių. Didelis 

privalumas tai, kad jungtin÷s studijų programos absolventai gautų ne vieną, o kelis skirtingus aukštojo 

mokslo diplomus. Tokių specialistų konkurencingumas darbo rinkoje yra didesnis. Jungtin÷ms 

studijoms svarbu tarpdiscipliniškumas, tod÷l studijos tur÷tų apimti ekonomikos, istorijos, politikos, 

kultūros ir kitus dalykus, tad absolventai būtų ne siauros srities, o plataus profilio specialistai. Tokie 

žmon÷s lengvai gal÷tų specializuotis vienoje ar kitoje darbo vietoje. Studentai įgytų perkeliamąsias 

analiz÷s ir kitas kompetencijas, kurias lengvai gal÷tų realizuoti profesin÷je veikloje. 

Apibendrinant, galimybių studija pad÷s įvertinti jungtin÷s studijų programos poreikį Lietuvoje, 

partnerin÷se institucijose ir partnerių šalyse, jos rengimo ir vykdymo galimybes. Tai pat galimybių 

studija naudinga siekiant įvertinti studentų potencialą bei finansinį jungtin÷s studijų programos 

pagrįstumą. Galimybių studijoje bus išanalizuotas jungtinę studijų programą baigsiančių specialistų 

poreikis darbo rinkoje bei egzistuojanti studentų (įskaitant ir užsienio studentų) paklausa šiai 

programai, pateikta kaštų bei naudos, alternatyvų ir kokybinių reikalavimų studijų programai analiz÷, 

įskaitant studijų programos rezultatų, sandaros, žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių, studijų eigos ir jos 

vertinimo bei programos vadybos aspektus. 
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2. TYRIMO APIMTIS IR METODAI 

Jungtin÷s studijų programos kūrimas – ilgas bei daug resursų reikalaujantis procesas. Galimi šie 

jungtin÷s studijų programos kūrimo etapai: 

1. partneryst÷s su užsienio aukštosiomis mokyklomis užmezgimas. Šio etapo metu 

būsimiems partneriams svarbu priimti principinį sprendimą dalyvauti būsimos jungtin÷s studijų 

programos parengime ir v÷liau įgyvendinime. Šiame etape galimas jungtin÷s studijų programos 

koncepcijos (verslo plano) parengimas, pasirašoma bendradarbiavimo su užsienio aukštosiomis 

mokyklomis memorandumas (bendradarbiavimo deklaracija).  

2. Jungtin÷s studijų programos galimybių studijos parengimas. Galimybių studijos 

parengimo tikslas – įvertinti esamą partnerių situaciją, specialistų poreikį darbo rinkoje ir studentų 

paklausą jungtinei studijų programai, atlikti tokios studijų programos kaštų/naudos ir rizikos vertinimą. 

Be to, svarbu įvertinti ar tikslinga tolimesni veiksmai su visais potencialiais užsienio partneriais d÷l 

jungtin÷s studijų programos parengimo ir vykdymo. Rengiant galimybių studiją svarbu įsivertinti 

atliekamo tyrimo apimtį bei metodus.  

3. Jungtin÷s studijų programos parengimas. Rengiant jungtinę studijų programą svarbu 

sistemingas studijų programos sudarymas, panaudojant geriausią kiekvieno partnerio turimą patirtį. Be 

to, rengiant jungtinę studijų programą svarbu, jog būtų atliekas d÷stytojų kvalifikacijos tobulinimas ir 

mobilumo skatinimas, numatytas metodinių priemonių rengimas, leidyba, įsigijimas, atliktas jungtin÷s 

studijų programos akreditavimas. Taip pat svarbu atlikti parengtų studijų programų modulių (dalykų) 

testavimą, stengtis panaudoti inovatyvius studijų metodus kaip pvz. intensyvių kursų įgyvendinimas; 

nuotolinių kursu parengimas ir pan. Paskutinysis jungtin÷s studijų programos parengimo etapas tur÷tų 

būti jungtin÷s studijų programos valorizacijos (rinkodaros) plano rengimas.  

4. Jungtin÷s studijų programos įgyvendinimas. Šiame finaliniame etape yra atliekamas 

akredituotos jungtin÷s studijų programos su užsienio aukštosiomis mokyklomis studijų proceso 

organizavimas ir įgyvendinimas, d÷stytojų mobilumo skatinimas, studentų mentorių mokymai bei 

atliekamas jungtin÷s studijų programos valorizacijos (rinkodaros) plano įgyvendinimas. 

 

Kaip matyti jungtin÷s studijų programos galimybių studijos parengimas yra vienas iš svarbiausių 

jungtin÷s studijų programos kūrimo etapų. Jungtin÷s studijų programos galimybių studiją rengia 

Vakarų Lietuvos verslo kolegijos (toliau – VLVK) darbuotojai ir įmon÷ UAB „Consultus Magnus“. 
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Jungtin÷s studijų programos galimybių studijoje pagrindinis d÷mesys yra skiriamas Lietuvoje ir 

užsienio aukštosiose mokyklose, potencialiose partner÷se, realiai vykdomoms studijų programoms 

rekreacijos ir turizmo srityje įvertinti bei galimos jungtin÷s studijų programos parengimo ir 

įgyvendinimo galimybių bei poreikių analizei atlikti. Vertinant užsienio partnerių su kuriais būtų 

galima bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant jungtinę studijų programą buvo nustatyti tokie 

kriterijai: 

1. patirtis rengiant turizmo ir rekreacijos srities specialistus; 

2. patirtis tarptautiniuose projektuose; 

3. patirtis ir teigiamas požiūris rengiant jungtines studijų programas; 

4. patirtis taikant inovatyvius mokymo metodus; 

5. sutikimas dalyvauti rengiant ir įgyvendinant naują jungtinę studijų programą; 

6. VLVK ryšiai ir bendradarbiavimas su užsienio partneriais. 

 

Galimybių studijoje atliekama sistemin÷ ir lyginamoji literatūros šaltinių analiz÷ leido įvertinti 

egzistuojančias turizmo sektoriaus žmogiškųjų išteklių problemas, esamą studijų sistemos situaciją 

Lietuvoje. Taip pat literatūros analiz÷ leido identifikuoti pagrindinius jungtinių studijų programos 

rengimo ir įgyvendinimo aspektus. Be to, sistemin÷ ir lyginamoji literatūros analiz÷ pad÷jo identifikuoti 

galimas jungtin÷s studijų programos rengimo ir įgyvendinimo rizikas, įvertinti jų įtaką bei pasiūlyti 

galimus sprendimus, kurie sumažintų galimą rizikų įtaką.  

Atliekant kaštų ir naudos analizę, yra naudojama statistin÷ duomenų analiz÷. Tai leido 

prognozuoti būsimus pinigų srautus, sudaryti pelno (nuostolio) ataskaitos prognozę.  

Atliekant jungtin÷s studijų programos partnerių tyrimą buvo analizuojamos šios aukštosios 

mokyklos:  

1. „Vakarų Lietuvos verslo kolegija“ (Lietuva). Kolegija yra moderni aukštoji mokykla, 

rengianti kvalifikuotus rekreacijos ir turizmo specialistus, siekianti didinti kolegijos tarptautiškumą ir 

siūlyti studentams naujas studijų programas, kuriose jie įgytų tarptautin÷s patirties, o baigę studijas 

būtų konkurencingi Lietuvos ir tarptautin÷je darbo rinkose. 

2. „MT&M College“ (Bulgarija). Kolegija rengia turizmo specialistus, jai taip pat aktualu 

atnaujinti turimas studijų programas. Kolegija prisid÷tų prie jungtin÷s studijų programos rengimo, 

organizuojant studentų praktikas Bulgarijos kurortuose. VLVK jau turi bendradarbiavimo su šia 

aukštąja mokykla pagal Erasmus mainų programą patirties.  
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3. „The College of Tourism and Ecology“ (Lenkija). Kolegija rengia turizmo krypties 

specialistus, jai taip pat aktualu atnaujinti turimas studijų programas. VLVK jau turi bendradarbiavimo 

su šia aukštąja mokykla pagal Erasmus programą patirties. 

4. „The Philips College“ (Kipras). Kolegija turi patirties, organizuojant tarptautines studijas, 

jai taip pat aktualu atnaujinti turimas studijų programas. VLVK jau turi bendradarbiavimo su šia 

aukštąja mokykla pagal Erasmus programą patirties.  

5. „Albert College“ (Latvija). Kolegija studijų procese taiko inovatyvius mokymo metodus, 

turi sukaupusi didelę patirtį šioje srityje, VLVK bendradarbiauja su šia aukštąja mokykla, 

organizuojant tarptautines konferencijas bei seminarus Lietuvos ir Latvijos kolegijų d÷stytojams.  

 

Studijoje taip pat yra atliekamas kokybinis VLVK, „MT&M College“, „The College of Tourism 

and Ecology“, „The Philips College“, ir „Albert College“ vykdomų studijų programų tyrimas. Tyrimo 

tikslas – išanalizuoti realiai vykdomas studijų programas, susijusias su turizmo sritimi bei jų ypatumus 

anksčiau min÷tose Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose. Tyrimo objektas: 

1. VLVK ir studijų programa „Rekreacijos ir turizmo verslo vadyba“; 

2. „MT&M College“ ir studijų programa „Ekonomika ir vadyba“ bei specializacija 

„Turizmo vadyba“; 

3. „The College of Tourism and Ecology“ ir studijų programa „Poilsis ir turizmas“; 

4. „The Philips College“ ir „Viešųjų ryšių“ studijų programos „Turizmo ir kelionių 

specializacija“; 

5. „Albert College“ studijų programa „Kultūrinio turizmo vadyba“. 

 

Atliekant kokybinį egzistuojančių rekreacijos ir turizmo studijų programų vertinimą buvo 

analizuojami šie dalykai (klausimai):  

1. Studijų kryptys. 

2. Studijų programos.  

3. D÷stymo metodai. 

4. Žmogiškieji ištekliai.  

5. Materialiniai ištekliai.  

6. Studijų programų vadyba (programų administravimas, vidinis studijų kokyb÷s 

užtikrinimas). 
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Atliekant galimybių studiją naudoti šie tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros, ES ir nacionalinių 

teis÷s aktų, statistinių duomenų, internetin÷s medžiagos bei VLVK d÷stytojų stažuočių metu sukauptos 

informacijos analiz÷; surinktos informacijos sintez÷ bei statistin÷ duomenų analiz÷.  
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3. ESAMOS VAKARŲ LIETUVOS VERSLO KOLEGIJOS IR UŽSIENIO 
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ SITUACIJOS ĮVERTINIMAS  

Šioje darbo dalyje detaliai analizuojami vis galimi projekto partneriai – VLVK bei užsienio 

partneriai – aukštosios mokyklos ir jų siūlomos studijų programos, susijusios su turizmo ir rekreacijos 

sritimi. Atlikus detalią užsienio partnerių analizę bei jų siūlomas studijų programas, kurios yra 

susijusios su turizmo verslo srities specialistų rengimu, yra pateikiamos rekomendacijos d÷l partnerių, 

su kuriais tikslinga tęsti bendradarbiavimą jungtin÷s studijų programos kūrime, pasirinkimo. 

 

3.1. Vakarų Lietuvos verslo kolegija (Lietuva) 
VLVK veiklą prad÷jo 1994 m. įsteigus aukštesniąją Referentų mokyklą. Įsteigus šią mokyklą joje 

studijavo 35 studentai, pagal vieną studijų programą – sekretorių–referentų mokymo programą. 2001 

m. Aukštesnioji referentų mokykla buvo reorganizuota į aukštąją mokyklą – VLVK.  

Studijų kryptys ir studijų programos. 2010 m. kolegija vykd÷ studijas pagal devynias studijų 

programas profesiniam bakalauro laipsniui įgyti. 

Socialinių mokslų studijų srityje: 

1. Teis÷. 

2. Verslo vadyba (finansų vadybos ir rinkodaros vadybos specializacijos). 

3. Ekonomika (finansų ir ekonomin÷s analiz÷s specializacijos). 

4. Prekybos vadyba (pardavimų ir prekių kokyb÷s vadybos specializacijos). 

5. Įstaigų ir įmonių administravimas (verslo įmonių administravimo, valstybinių ir viešųjų 

įstaigų administravimo specializacijos). 

6. Rekreacijos ir turizmo verslo vadyba (kaimo turizmo organizavimo bei pramoginių ir 

sportinių renginių organizavimo specializacijos). 

7. Statybos verslo vadyba (nekilnojamojo turto vadybos ir statybinių medžiagų vadybos 

specializacijos). 

8. Buhalterin÷ apskaita. 

Fizinių mokslų studijų srityje: 

9. Taikomoji informatika. 
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Atliekant šią galimybių studiją buvo detaliau nagrin÷jama viena iš VLVK studijų programų – 

„Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos“ studijų programa. 

Baigę studijas pagal Turizmo ir poilsio krypties5 studijų programą „Rekreacijos ir turizmo verslo 

vadyba“ įgyja rekreacijos ir turizmo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, vadybininko profesinę 

kvalifikaciją (specialybę).  

Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos specialistai studijuoja: 

1. Bendruosius lavinimo (profesinius dalykus): užsienio kalbą, filosofiją, psichologiją, 

aukštąją matematiką, dokumentų valdymą, informatiką, įmonių ekonomiką ir kt. 

2. Studijų pagrindų ir specialiuosius profesinius dalykus: rekreacijos ir turizmo pagrindus, 

rekreacijos ir turizmo išteklius, turizmo paslaugas, informacines technologijas, verslo vadybą, 

pramoginių renginių organizavimą, sportin÷s veiklos organizavimą, kaimo turizmą, turizmo projektų 

vadyba, rekreacin÷s veiklos kaime organizavimą, kaimo turizmo statinių ir įrenginių planavimą ir kt. 

3. Laisvai pasirenkamus studijų dalykus. 

4. Atlieka praktiką. Praktikų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo organizavimo, rinkos 

tyrimų atlikimo, paslaugų teikimo ir kt. geb÷jimai. 

 

Studijos baigiamos parengus ir apgynus baigiamąjį darbą. 

Baigus rekreacijos ir turizmo verslo vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal 

aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties 

programas. 

1 lentel÷  

Studijų programos „Rekreacijos ir turizmo verslo vadyba“ analiz÷ 

Rodikliai Vertinimas  
Studijų trukm÷ Nuolatin÷s studijos – 3 metai 

Ištęstin÷s studijos – 4 metai 

Kreditų skaičius 180 ECTS 
Dalykų sąrašas ir kreditai 

Pavadinimas  Kreditų skaičius (ECTS) 
Filosofija / Sociologija 3 
Aukštoji matematika 4 

I kursas I semestras 

Informatika  6 

                                                           

5 2010 m. geguž÷s 3 d. Lietuvos Respublikos švieitimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-634 „D÷l aukštojo 
mokslo studijų programų naujų valstybinių kodų“. 
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Mikro ir makro ekonomika 4 
Laisvai pasirenkamas dalykas  3 
Rekreacijos ir turizmo pagrindai  6 
I-oji užsienio kalba 4 
Statistika 3 
Internetin÷s technologijos  3 
Teis÷s pagrindai 4 
Komunikacijos pagrindai 3 
Rekreacijos ir turizmo ištekliai  6 

I kursas  

II semestras 

I-oji užsienio kalba 5 
Specialyb÷s kalba 3 
Psichologija 3 
Dokumentų valdymas 4 
Apskaitos pagrindai 4 
Darbuotojų sauga ir sveikata 3 
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 
Rekreacijos ir turizmo tyrimai 3 

II kursas  

III semestras 

I-oji užsienio kalba 5 
Turizmo projektų vadyba 5 
Įmonių ekonomika 3 
Vadybos pagrindai 4 
Rinkodaros pagrindai 4 
Kursinis darbas (verslo aplinka) 3 

II kursas  

IV semestras 

Laisvai pasirenkamas dalykas 3 
SPECIALIZACIJOS 

Rekreacin÷s veiklos tipologija 6 
Rekreacin÷s įstaigos ir renginiai 6 
Turizmo paslaugos 4 
Kaimo turizmo statinių ir įrenginių 
planavimas  

3 

Kaimo turizmas  5 
Kaimo turizmo aplinka  5 

Kaimo turizmo organizavimas 
 
III kursas  
V semestras 

Rekreacin÷s įmon÷s finansai  3 
III kursas 
VI semestras 

Rekreacin÷s veiklos kaime 
organizavimas 

3 

Rekreacin÷s veiklos tipologija 6 
Renginių organizavimo pagrindai 3 
Rekreacin÷s įmon÷s finansai  3 
Rekreacin÷s įstaigos ir renginiai 6 
Turizmo paslaugos 6 
Sporto renginių organizavimas 5 

Pramoginių ir sportinių renginių 
organizavimas 
III kursas  
V semestras 

Pramoginių renginių organizavimas 5 
III kursas 
VI semestras 

Apeiginių ir protokolinių renginių 
organizavimo pagrindai 

3 

Pažintin÷ praktika  
Praktika vyksta II semestre 

6 Praktika  

Mokomoji rekreacijos ir turizmo 9 
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vadybos praktika 
Praktika vyksta IV semestre 
Priešdiplomin÷ praktika 
Praktika vyksta VI semestre 

15 

Baigiamasis darbas Baigiamasis (kvalifikacinis) darbas 
rengiamas VI semestre 

9 

Dalykų aprašai Lietuvių kalba 
Studijų kalba Lietuvių kalba 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis VLVK duomenimis. 

 

D÷stymo metodai. VLVK vykdomos studijos yra dviejų tipų: nuosekliosios ir nenuosekliosios. 

VLVK yra dvi nuosekliųjų studijų formos: nuolatin÷ ir ištęstin÷. Nuolatin÷s studijos organizuojamos 

darbo dienomis. Studijų trukm÷ 3 metai. Auditoriniam darbui skiriama nuo 30 proc. iki 80 proc. studijų 

laiko. Ištęstin÷s studijos organizuojamos penktadienio vakarais ir šeštadieniais, likusios auditorin÷s 

valandos išd÷stomos sesijose. Sesijos metu organizuojamos paskaitos, seminarai ir egzaminai. 

Auditoriniam darbui skiriama ne mažiau kaip 30 proc. ir ne daugiau kaip 50 proc. studijų laiko. 

Ištęstin÷s studijos pagal studijų programą „Rekreacijos ir turizmo verslo vadyba“ gali būti vykdomos ir 

nuotoliniu būdu. Studijų apimtis VLVK skaičiuojama ECTS kreditais. 

Studijų programą profesinio bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti sudaro bendrojo lavinimo 

dalykai, studijų krypties (šakos) dalykai, studento laisvai pasirenkami dalykai, praktikos. Studijų 

programa baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu per baigiamojo darbo gynimą arba 

baigiamuosius egzaminus (Teis÷s, Buhalterin÷s apskaitos studijų programos). Mokslo metus sudaro du 

semestrai – rudens ir pavasario. Kiekvienas semestras baigiamas egzaminų sesija. Mokslo metai VLVK 

prasideda rugs÷jo 1 d. Semestrą sudaro 19 savaičių. Studento semestro darbo krūvis yra 30 ECTS 

kreditų nuolatin÷se studijose ir 22–23 ECTS kreditai ištęstin÷se studijose. Dalyko ir praktikos studijų 

rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą ir 

naudojant individualų kaupiamąjį indeksą (IKI). 

Skirtingomis formomis studijuojamos tos pačios studijų programos sandara, turinys ir apimtis 

kreditais nesikeičia. Ištęstin÷s studijos yra skirtos asmenims, kurie negali ar nenori studijuoti pagal 

nuolatinių studijų formą. Auditorinis darbas organizuojamas sesijomis ir du kartus per m÷nesį 

penktadieniais ir šeštadieniais. Yra sudarytos sąlygos studijuoti neįgaliems asmenims. Patalpos ir 

auditorijos pritaikytos naudotis turintiems jud÷jimo negalią.  

Koleginių studijų apimtis yra 120 kreditų pagal nacionalinę kreditų skaičiavimo sistemą ir 180 

ECTS kreditų. Nustatant nuosekliųjų studijų trukmę, vadovaujamasi tuo, kad vienerių metų nuolatinių 
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studijų apimtis yra 40 (60 ECTS) kreditų, o vienerių metų ištęstinių studijų apimtis – 30 (45 ECTS) 

kreditų. Minimali studijų programos dalyko apimtis – 2 (3 ECTS) kreditai. Studijų organizavimo būdai 

yra auditorinis darbas, nuotolin÷s studijos, praktika bei studentų savarankiškas darbas. Studijų būdai 

nurodomi studijuojamų dalykų sanduose. 

VLVK didelis d÷mesys skiriamas praktiniam mokymui, panaudojant platų socialinių partnerių, 

darbdavių tinklą, simuliacinę įmonę praktinio mokymo firma (PMF) „Biurometa" ir projektines 

veiklas. VLVK integruoja naujausias IT technologijas į studijų procesą, tokiu būdu sukuria lanksčias ir 

patrauklias studijų formas. 

VLVK d÷stoma lietuvių kalba. Gali būti d÷stoma ir kitomis kalbomis (anglų, rusų), kai studijų 

programos turinys siejamas su kita kalba; paskaitas skaito ar kitai akademinei veiklai vadovauja 

užsienio aukštųjų mokyklų d÷stytojai ar kiti užsienio specialistai; kai to reikalauja tarptautinių studijų 

mainų sąlygos. 

Žmogiškieji ištekliai. Studijų programas VLVK kuruoja 6 katedros: 

1.  Vadybos katedra kuruoja Įstaigų ir įmonių administravimo, Verslo vadybos, Prekybos 

vadybos studijų programas. Katedroje dirba 15 d÷stytojų: 4 docentai, 10 lektorių, 1 asistentas. 

2. Ekonomikos katedra kuruoja Ekonomikos studijų programą, Buhalterin÷s apskaitos 

programą. Katedroje dirba 9 d÷stytojai: 2 docentai, 6 lektoriai ir 1 asistentas. 

3.  Rekreacijos ir turizmo katedra kuruoja Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos studijų 

programą. Katedroje dirba 7 d÷stytojai: 3 docentai, 2 lektoriai, 2 asistentai.  

4. Bendrųjų disciplinų katedra kuruoja VLVK d÷stomus bendrojo lavinimo dalykus, Teis÷s 

studijų programą. Katedroje dirba 16 d÷stytojų: 3 docentai, 1 lektorius, bei 12 asistentų.  

5. Informatikos katedra kuruoja Taikomosios informatikos studijų programą. Dirba 12 

d÷stytojų: 1 profesorius, 3 docentai, 3 lektoriai, 5 asistentai.  

6. Technologijų katedra kuruoja Statybos verslo vadybos studijų programą. Katedroje dirba 

8 d÷stytojai: 3 docentai, mokslų daktarai, 4 lektoriai, 1 asistentas. 

 

VLVK dirba aukštos kvalifikacijos d÷stytojai. Tai puikiai įrodo ir savaitraščio „Veidas“ 

paskelbtas 2010 m. „Kolegijų reitingas“, kuriame pirmąją vietą privačių kolegijų kategorijoje VLVK 

užima pagal akademinio personalo kvalifikaciją. Vertinant akademinį personalą buvo nustatyta, kad 

VLVK dirba pakankamai didelis mokslinį laipsnį turinčių d÷stytojų skaičius, d÷stytojų skaičius yra 

pakankamas turimam studentų skaičiui (2010 m. VLVK studijavo 1334 studentai, 2011 m. studijuoja – 
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1065), d÷stytojų kolektyvas yra jaunas ir mobilus. 2009 m. pagal Erasmus programą į užsienio 

institucijas išvyko 6 VLVK d÷stytojai, 4 kartus d÷stytojai vyko į darbo vizitus pagal Leonardo da Vinči 

programą, 1 VLVK d÷stytojas buvo išvykęs pažintinio vizito ir 1 k÷l÷ kvalifikaciją pagal Grundvig 

programą. 2010 m. pagal Erasmus programą į užsienio institucijas išvyko 4 VLVK d÷stytojai, 4 kartus 

d÷stytojai vyko į darbo vizitus pagal Leonardo da Vinči programą, 3 – pagal Grundvig programą. 

Informacija apie VLVK d÷stytojų mobilumą taip pat pateikiama 11 paveiksle.  

Analizuojant VLVK būtina pamin÷ti, kad rengiant bei įgyvendinant jungtinę studijų programą 

būtų galima panaudoti VLVK Šiaulių fakulteto, kuris veikia nuo 1998 m., turimus d÷stytojus ir kitą 

žmogiškąjį potencialą. 

Materialiniai ištekliai. VLVK studijas vykdo 2068.39 m2 ploto pastate, šiuolaikiškai įrengtose 

patalpose. VLVK yra 15 auditorijų: 1 konferencijų sal÷, kurioje vienu metu srautin÷s paskaitos gali 

klausytis 187 studentai, 4 auditorijos skirtos teorin÷ms paskaitoms, kuriose gali būti 75–80 studentų, 4 

auditorijos skirtos seminarams, kuriose gali dirbti po 25 – 30 studentų, 5 kompiuterin÷s klas÷s, 2 

laboratorijos. Vienu metu turimose auditorijose gali dirbti apie 630 studentų. Bibliotekoje yra 40 darbo 

vietų, iš jų – 7 su internetiniu ryšiu. Studentų patogumui yra skaitytuvas, spausdintuvas, kopijavimo 

aparatas. VLVK informacin÷s technologijos yra prijungtos prie LITNETO ir DELFI tinklų. 

Bibliotekoje yra sukaupta virš 10 tūkstančių vienetų knygų (daugiau nei 724 pavadinimų), tod÷l 

studentams yra sudarytos visos sąlygos savarankiškam darbui. Bibliotekoje kaupiama naujausia 

literatūra, kuri atitinka studijų programos reikalavimus ir VLVK poreikius. Naujausia literatūra 

įsigyjama pagal d÷stytojų ir studentų pageidavimus. Pagal kalbas knygų fondas pasiskirstęs taip: 

lietuvių k. – 70 proc., anglų k. – 25 proc., rusų k. – 1 proc., vokiečių k. – 4 proc. Bibliotekoje 

organizuojamos naujai įsigytos literatūros parodos. Per paskutinius penkis metus įrangos ir literatūros 

įsigijimui išleista 412 318 Lt. Knygoms įsigyti kasmet išleidžiama apie 20 tūkst. Lt.  

Studijų komfortiškumą taip pat didina studentams skirta patalpa – poilsio zona. Be to pastate 

dirba kavin÷, kurioje sudarytos geros sąlygos maitinimuisi. 

Apibūdinant VLVK materialinę studijų bazę reik÷tų pamin÷ti d÷stytojų kabinetą, kuriame 

įrengtos ir kiekvienam d÷stytojui skirtos spintel÷s, yra kompiuteris, kopijavimo aparatas. Vienu metu 

šioje d÷stytojams skirtoje patalpoje gali dirbti dvidešimt d÷stytojų. Taip pat VLVK yra kompaktiškas 

pasitarimų kambarys, skirtas nedideliems pos÷džiams. Visose auditorijose yra grafoprojektoriai, 

d÷stytojai paskaitų metu gali naudotis stacionariai įrengtais projektoriais. Įrengtos penkios informacinių 

technologijų auditorijos (kompiuterin÷s klas÷s). Jose yra 80 kompiuterizuotos darbo vietos su 
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programine įranga: kompiuteriuose įdiegta Windows XP Professional Home operacin÷ sistema. VLVK 

visos kompiuterizuotos darbo vietos turi prieigą prie interneto. 

Programų vadyba (programų administravimas, vidinis studijų kokyb÷s užtikrinimas). 

VLVK didelį d÷mesį skiria studijų kokybei. Siekiant užtikrinti tinkamą studijų kokybę VLVK turi 

parengusi ir patvirtinusi studijų kokyb÷s vertinimo standartą6, kuriame yra numatyti tam tikri vertinami 

kriterijai: studijų planavimas ir įgyvendinimas; išoriniai ryšiai; institucijos valdymas; materialieji ir 

finansiniai ištekliai; žmoniškieji ištekliai; vidin÷ veiklos kokyb÷s užtikrinimo sistema; absolventų 

kvalifikacijos vertinimo sistema; VLVK rengiamų specialistų paklausa; mokslo taikomieji tyrimai. 

Įvertinus min÷tus kriterijus VLVK gali gerinti savo veiklos kokybę, tobulinti savo veiklą, palyginti 

įvairių subjektų rezultatus, pamatytų ir išanalizuotų savo stipriąsias ir silpnąsias puses, išsiaiškinti 

problemas ir numatyti jų sprendimų būdus. Studijų kokyb÷s užtikrinimui VLVK yra numatytos ir kitos 

priemon÷s: 

1. įdiegta kokyb÷s valdymo sistema atitinkanti tarptautinių ISO serijos standartų 

reikalavimus. 

2. aukštas personalo specializacijos ir profesionalumo lygis bei asmenin÷ kiekvieno 

atsakomyb÷ už darbo kokybę; 

3. sukurtos tinkamos darbo sąlygos ir socialin÷s garantijos darbuotojams, nuoseklus 

personalo mokymas ir kvalifikacijos k÷limas. 

 

VLVK mokslinis potencialas (VLVK d÷stytojų, turinčių mokslinį laipsnį skaičius, d÷stytojų 

kompetencija, vykdoma mokslin÷ veikla, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose bei programose) yra 

vienas stipriausių tarp Lietuvos kolegijų. Svarbus VLVK uždavinys – atlikti regiono pl÷trai reikalingus 

taikomuosius tyrimus ir mokslo pl÷tros darbus, tod÷l regiono problemos svarstomos kasmetin÷se 

tarptautin÷se konferencijose „Regionin÷s problemos: ekonomika, vadyba, technologijos", kuriose 

dalyvauja verslo įmonių, asociacijų ir aukštųjų mokyklų atstovai. Regiono problemos svarstomos ir 

VLVK dukart metuose leidžiamame sisteminiame mokslo–tiriamųjų darbų žurnale „Vadyba", kuris 

referuojamas Index Copernicus www.indexcopernicus.com CEEOL duomenų baz÷je www.ceeol.com. 

EBSCO (angl. Business Source Complete) duomenų baz÷se www.epnet.com. Žurnale VLVK ir kitų 

institucijų d÷stytojai publikuoja straipsnius aktualiomis atliktų tyrimų temomis. Kiekvienais mokslo 

                                                           
6 Viešosios įstaigos Vakarų Lietuvos verslo kolegijos kokyb÷s vertinimo standartas. Prieiga prie interneto 
http://www.vlvk.lt/private/Studijos/Kokybes_standartas_2008.pdf. Interaktyvus žiūr÷ta 2011-08-10. 
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metais VLVK organizuojama Kokyb÷s diena, kurios metu d÷stytojai turi galimybę išklausyti d÷stytojų, 

pakviestų iš įvairių Lietuvos mokymo įstaigų, paskaitas. 

VLVK aktyviai dalyvauja tarptautin÷se studijų ir mokslo programose, plečia tarptautinių 

partnerių tinklą, yra viena iš lyderių Lietuvos kolegijų tarpe pagal d÷stytojų dalyvavimą tarptautin÷se 

mobilumo programose. VLVK palaiko stiprius bendradarbiavimo ryšius su Estijos, Švedijos, Čekijos, 

Danijos, Turkijos ir kitų šalių aukštojo mokslo institucijomis, turi savo atstovą Azijos šalims Indijoje, 

bendradarbiauja su kitomis užsienio verslo, nevyriausybinio sektoriaus, švietimo organizacijomis.  

Kolegija aktyviai dalyvauja projektin÷je veikloje: 

• Ši rengiama galimybių studija yra kolegijos įgyvendinamo projekto „Jungtinio laipsnio 

studijų programos galimybių studijos parengimas“ dalis. Projektas finansuojamas ES ir 

nacionalin÷mis l÷šomis pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos priemonę „Studijų 

kokyb÷s gerinimas, tarptautiškumo didinimas". Šio projekto tikslas - didinti studijų sistemos 

tarptautiškumą. Projekto metu užmegztas bendradarbiavimas su Sofijos „MT&M College" 

Bulgarijoje, „The College of Tourism and Ecology" Lenkijoje, „The Philips College" Kipre, „Albert 

College", Latvijoje. Įgyvendinant projektą d÷stytojai vyko į stažuotes min÷tose institucijose, kurių 

metu surinko informaciją šiai galimybių studijai. 

• Kolegija taip pat įgyvendina projektą „Vakarų Lietuvos verslo ir Šiaulių krašto vadybos, 

teis÷s ir kalbų kolegijų veiklos optimizavimas bei studijų sistemos efektyvumo didinimas". Projektas 

finansuojamas ES bei nacionalin÷mis l÷šomis pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 

priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas". Šio projekto tikslas - optimizuoti Vakarų 

Lietuvos verslo ir Šiaulių krašto vadybos, teis÷s ir kalbų kolegijų veiklą bei didinti studijų sistemos 

efektyvumą. Projekto metu kuriami trys dokumentai: kolegijos veiklos valdymo tobulinimo 

koncepcija, pl÷tros strategija, valorizacijos planas, taip pat organizuojami mokymai kolegijos 

darbuotojams.  

• Kolegija s÷kmingai dalyvavo Leonardo da Vinči partnerysčių projekte „E-learn to e-work", 

Kolegijos darbuotojai instituciją atstovavo baigiamojoje projekto konferencijoje bei kituose projekto 

dalyvių susitikimuose. Šiuo projektu siekiama skatinti elektroninį mokymą elektroniniam darbui. 

• Kolegija dalyvauja ir įgyvendinant Leonardo da Vinči naujovių perk÷limo projektą „SME‘s 

e-Learning to e-Work Efficiently“. Šiuo projektu siekiama sukurti e-darbo sistemą labai mažose, 

mažose bei vidutin÷se organizacijose. 
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• Kolegija įgyvendina „Erasmus“ programą kaip Mokymosi visą gyvenimą programos dalį, 

bendradarbiavimo veiklos pagrindu. Kadangi kolegija yra gavusi Erasmus universitetų chartiją, ji gali 

dalyvauti studentų, d÷stytojų ar kitų darbuotojų mobilumo programose, organizuoti Erasmus 

intensyvius kalbų kursus ir intensyvias programas, dalyvauti daugiašaliuose projektuose ar tinklų 

veikloje, taikyti papildomas priemones ir organizuoti parengiamuosius vizitus. 

Apibendrinant VLVK veiklą galima teigti, kad jungtin÷ studijų programa „Sveikatingumo verslo 

vadyba“ dar labiau pagerintų aukštojo mokslo kokybę šioje kolegijoje, padidintų VLVK 

konkurencingumą sukuriant tarptautine partneryste pagristą studentų tarptautin÷s praktikos ir d÷stytojų 

stažuočių organizavimo sistemą.  

 

3.2. „College of Management, Trade and Marketing“ (Bulgarija) 
„MT&M College“ įkurta 1994 m. Pirmosios studijų pakopos profesinis bakalauro laipsnis buvo 

suteikiamas pagal rinkodaros specialybę. 

Šiuo metu Bulgarijoje turizmo vadybos specialistus rengia 43 aukštosios mokyklos, iš jų 9 

universitetai ir 34 verslo mokyklos/kolegijos. „MT&M College“ Turizmo verslo vadybos studijas 

baigusiųjų absolventų kasmet išleidžia apie 60. Kaip rodo statistiniai duomenys, 30 proc. šios studijų 

programos studentų, po I kurso pradeda dirbti. Absolventų įsidarbinamumo lygis taip pat labai aukštas 

ir siekia apie 95 proc., nes pagrindin÷ studentų dalis turi savo turizmo verslą arba studijų laikotarpiu 

dirba šiame versle. 

Studijų kryptys ir studijų programos. Vizito metu buvo analizuota viena šios kolegijos 

studijų programų „Ekonomika ir vadyba“ bei jos specializacija „Turizmo vadyba“, baigus šią studijų 

programą suteikiamas Ekonomikos ir vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pažymima 

specializacija „Turizmo vadyba“. Išsamesn÷ informacija apie studijų programą pateikta 2 lentel÷je. 

2 lentel÷  

„Ekonomikos ir vadybos“ studijų programos ir specializacijos „Turizmo vadyba“ analiz÷ 

Rodikliai Vertinimas  Palyginimas su VLVK 
Nuolatin÷s studijos – 3 metai Studijų trukm÷ 
Ištęstin÷s studijos – 4 metai. 

Studijų trukm÷ tokia pati kaip ir VLVK 
rekreacijos ir turizmo studijų programoje. 

Kreditų skaičius 180 ECTS Kreditų skaičius toks pat kaip ir VLVK 
rekreacijos ir turizmo studijų programoje. 

Dalykų sąrašas ir kreditai 
 Pavadinimas  Kreditų skaičius (ECTS) 
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Mikroekonomika 6 
Makroekonomika 6 
Matematika 6 
Statistika 6 
Turizmo pagrindai 6 
Rinkodaros pagrindai 6 
Apskaita 6 
Vadybos pagrindai 6 
Verslumo pagrindai 3 
Finansai 6 
Vartotojų elgsena 6 
Turizmo planavimas ir pl÷tra 3 
Teis÷s pagrindai 4 
Tarptautin÷ rinkodara 5 
Verslininkyst÷ ir verslo id÷jos 3 
Turizmo vadyba 2 
Turizmo verslo teis÷ 2 
Informacin÷s sistemos turizmo 
versle 

3 

Specializuotas turizmo seminaras 2 
Rinkos tyrimai 6 
Pardavimų vadyba 3 
Tarptautinis verslas 5 
Rinkodaros strategija 3 
Profesin÷ praktika 6 
Žmoniškųjų išteklių valdymas 3 
Įvaizdžio formavimas 3 
Informatika 23 
Anglų kalba 22 
Verslo projektas 5 
Bankininkyst÷ 3 
Kalbos įgūdžių tobulinimas 3 
Komercin÷ teis÷ ir sandoriai 4 
Užsienio prekybos pagrindai 4 
VISO 180 

Profesin÷ praktika Profesin÷ praktika 6 
Baigiamasis darbas Baigiamasis (kvalifikacinis) egzaminas 

Dalykų aprašai Dalyko aprašas paruoštas tik bulgarų kalba (aprašus anglų kalba kolegija gal÷tų 
parengti per 3–4 savaites). 

Studijų kalba Studijų metu d÷stoma tik bulgarų kalba. 
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis „MT&M College“ duomenimis. 

 

D÷stymo metodai. Šioje kolegijoje vykdomos dienin÷s ir neakivaizdin÷s studijos. 

Neakivaizdines studijas pasirinkusiems studentams paskaitos vyksta savaitgaliais. Dieninių studijų 

trukm÷ 3 metai, neakivaizdinių 4 metai. Studijų apimtis, norint įgyti profesinio bakalauro kvalifikaciją, 
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abiejų studijų formų (dieninių ir neakivaizdinių) studentams yra vienoda – 180 ECTS kreditų. 

Dienin÷se studijose savarankiškas darbas sudaro maždaug vieną trečdalį studijų apimties. 

Neakivaizdin÷se studijose savarankiškam darbui tenka santykinai didesn÷ studijų apimties dalis nei 

dienin÷se studijose. Studijuojantiems neakivaizdžiai kontaktinio darbo apimtis yra ne mažesn÷ nei 50 

proc. pagal dieninę studijų formą studijuojantiems studentams skiriamos kontaktinių valandų apimties.  

Pažym÷tina tai, kad besimokantieji pagal šią studijų programos specializaciją pirmame kurse 

mokosi bendrojo lavinimo (humanitarinius, socialinius, ekonominius ir informacinių technologijų) 

dalykus, antrame kurse studijuoja privalomus dalykus ir atliekama profesinę praktiką. Trečiame kurse 

studijuojami specializacijos dalykai ir rengiamasi baigiamajam egzaminui. Baigiamasis egzaminas 

susideda iš klausimų, kurie paruošiami iš 15 studijuotų dalykų, tai privalomieji ir specialyb÷s dalykai. 

Egzamino metu atliekamas testas iš 120 klausimų. Egzaminas trunka 2 val. Dvi savaites prieš egzaminą 

yra rengiamos konsultacijos, kurių tikslas –pad÷ti studentams pasiruošti egzaminui.  

Vertinant pagal bendrą studijų apimtį min÷toje studijų programoje sąlyginai daugiau skiriama 

praktiniam, o ne teoriniam mokymui, kas atitinka kolegijos, t.y. mokymo įstaigos, rengiančios 

specialistus praktikus, veiklos koncepciją. Pozityvu tai, kad „MT&M College“ prioritetinis d÷mesys 

skiriamas profesin÷s veiklos praktikos atlikimui. Ateityje mokymo tikslais kurortiniame miestelyje 

Primorske prie Juodosios jūros kolegija planuoja įsigyti viešbutį, kuriame pagal studijų programos 

„Ekonomika ir vadyba“ specializaciją „Turizmo vadyba“ besimokantys studentai gal÷s atlikti praktiką. 

Praktika yra ketvirtame semestre ir trunka keturias savaites.  

Dauguma „MT&M College“ baigusių absolventų s÷kmingai įsidarbina pagal įgytą profesinę 

kvalifikaciją. Daugelis absolventų turi verslumo geb÷jimų, patys steigia verslo įmones ir joms 

vadovauja. Galima daryti prielaidą, kad absolventų s÷kmingai adaptacijai darbo rinkoje tiesiogin÷s 

įtakos turi „MT&M College“ įgytos aukšto lygio kompetencijos. Pastebima, kad daugelis 

neakivaizdines studijas pasirinkusių studentų jau dirba ir netgi specializuojasi praktin÷je su turizmu 

susijusioje veikloje; jų pasirinkimas studijuoti pagal studijų programos „Ekonomika ir vadyba“ 

specializaciją „Turizmo vadyba“ yra sąmoningas, tod÷l studijuodami jie pasižymi didele motyvacija.  

„MT&M College“ vykdomos studijos, orientuotos į konkrečių kompetencijų įgijimą, paskaitų ir 

praktinių užsi÷mimų metu studentams stengiamasi atskleisti verslo procesų praktinę pusę. Studentams 

suteiktų žinių pagrindu formuojami konkretūs geb÷jimai, reikalingi praktin÷je veikloje. 

„MT&M College“ taikomi tradiciniai, taip pat inovatyvūs mokymo metodai. D÷stytojai studijų 

procese taiko probleminį mokymą, kuris leidžia studentų įgytas žinias tikslingai nukreipti į konkrečių 
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probleminių situacijų sprendimą ir galimų sprendimo alternatyvų vertinimą. Dažnai studijų procese 

naudojamas metodas – praktinių situacijų (ang. case study) analiz÷. Aktyviai taikomas komandinis 

darbas, lavinantis šiuolaikin÷je darbo rinkoje itin vertinamą kompetenciją efektyviai dirbti komandoje. 

Į studijas tikslingai integruojami rašto darbai – projektai. Pagal pasirinktą tematiką studentai atlieka 

aktualius ir praktiniu požiūriu reikšmingus empirinius tyrimus. Kolegijoje yra parengtas projektas, 

pagal kurį jau netolimoje ateityje ketinama studijose prad÷ti taikyti naują edukacinę praktiką – 

„Business–Starter“ metodiką. Kaip numatyta projekte, studentai (studentas arba jų grup÷) trečiame 

semestre įsteigs ir realiai įregistruos konkrečią veiklą vykdančias įmones, turinčias komanditin÷s 

ūkin÷s bendrijos juridinį statusą. Studijuojantieji pagal studijų programos specializaciją „Turizmo 

vadyba“ bus orientuojami specializuotis turizmo ir rekreacijos veikloje. Pastebima, kad studentams, jau 

turintiems savo įmonę, nereik÷s kurti naujos įmon÷s – jie šiame praktinio mokymo cikle mokysis savo 

įmon÷s pavyzdžiu. Ši mokymo metodika leis kompleksiškai lavinti bei ugdyti studentų verslumo ir 

praktinius įgūdžius visose pagrindin÷se verslo įmon÷s veiklos funkcin÷se srityse (marketingo, finansų, 

personalo valdymo ir t.t.).  

„MT&M College“ taikomi mokymo metodai iš esm÷s atitinka „Ekonomikos ir vadybos“ studijų 

programos specializacijos „Turizmo vadyba“ tikslus, mokymo metodai sudaro šios studijų programos 

tikslų pasiekimo prielaidas. 

Žmogiškieji ištekliai. Daugelis „Ekonomikos ir vadybos“ studijų programos specializacijoje 

„Turizmo vadyba“ dirbančių pedagogų yra itin aukštos kvalifikacijos. Dauguma pedagogų turi 

mokslinius laipsnius. Vykdant šią studijų programą kviečiami ir patyrę praktikai, praktin÷s veiklos 

profesionalai. Tinkama pedagoginio personalo sud÷tis lemia tai, jog d÷stomų dalykų turinys yra 

šiuolaikiškas; studentai supažindinami su naujausia mokslo teorija ir pažangia verslo įmon÷se 

naudojama praktika. Kolegijoje vykdomoje programoje „Ekonomikos ir vadybos“ studijų programoje 

dalyvauja 70 d÷stytojų. Bulgarijoje aukštojo mokslo įstaigose privalo būti apie 70 proc. d÷stytojų, 

turinčių mokslinius (daktaro) laipsnį ir šį reikalavimą kolegija vykdo. Praktin÷s patirties turi apie 50 

proc. d÷stytojų. Apie 80 proc. d÷stytojų d÷sto per visą studijų programos įgyvendinimo laikotarpį. 

Administracijos personalas – 10 žmonių, kurie mažiau ar daugiau dalyvauja turizmo marketingo 

programoje. Numatoma įvesti mentorius. 

Materialiniai ištekliai. Studijų proceso organizavimui „MT&M College“ turi 2000 m2 patalpas, 

kuriose įrengtos 8 auditorijos, 3 kompiuterin÷s klas÷s. Kompiuterin÷se klas÷se įrengta po 12 darbo 

vietų, jos aprūpintos kompiuteriais su programine įranga. Specialių studijoms reikalingų programinių 



Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ galimybių studija        31 

paketų kolegija neturi, paprastai naudojasi Microsoft Academy atskirais paketais. Bibliotekos fondai 

sudaro 2100 pavadinimų leidiniai, iš jų 25 proc. sudaro anglų kalba, 10 proc. literatūra skirta turizmo 

klausimais. 6 proc. gaunamų pajamų kasmet kolegija skiria bibliotekos fondams papildyti. Bibliotekos 

fondus stengiamasi papildyti naujausia literatūra (po 1–5 egzempliorius). 

Programos valdymas (programų administravimas, vidinis studijų kokyb÷s užtikrinimas). 

Kolegijoje yra vidinis ir išorinis studijų programos kokyb÷s užtikrinimo modelis. Atliekama studentų 

apklausa, kurioje visų kursų studentai išreiškia savo nuomonę d÷l programos vykdymo. Rezultatai 

pristatomi administracijos susirinkimuose ir vadovų pasitarimuose. Studijų kokybę studentai vertina 

anonimiškai. Jie pildo testus, kuriuos jiems pateikia kolegijos darbuotojai. 

Prie Juodosios jūros yra pastatyta atitinkama baz÷, kurioje bus atliekama profesin÷ praktika bei 

moksliniai tiriamieji darbai turizmo srityje.  

Nuo 2008 metų kolegija dalyvauja Erasmus mainų programoje. Kiekvienais metais į kolegiją 

pagal šią programą atvyksta apie 15 užsienio studentų. Vienam semestrui į užsienį išvyksta 9–11 

studentų. Pagrindin÷s šalys, į kurias studentai nori vykti: Danija ir Belgija. Tačiau pastebimos 

problemos, susijusios su studentų mainais: studentų nenoras važiuoti studijoms į užsienį, žemas anglų 

kalbos lygis. 50 proc. kolegijos studentų praktiką atlieka užsienyje: Graikijoje, Turkijoje. Kiekvienais 

metais 2–3 kolegijos d÷stytojai išvyksta stažuotis į užsienio aukštąsias mokyklas, o į kolegiją atvyksta 

stažuotis 5–7 d÷stytojai. Kolegijos d÷stytojai gali d÷styti anglų kalba, dauguma jų yra studijavę 

užsienyje, jų anglų kalbos žinios puikios.  

Kolegijos administracija labai noriai dalyvauja įvairiuose projektuose.  

„MT&M College“ galima laikyti tinkamu partneriu, vykdant Jungtinę studijų programą, d÷l šių 

pagrindinių priežasčių:  

1. Kolegijos administracija suinteresuota pl÷toti tarptautinį bendradarbiavimą; kolegijos 

vadovyb÷ itin pozityviai vertina galimybę bendradarbiaujant su VLVK rengti ir vykdyti jungtinę 

studijų programą “Sveikatingumo verslo vadyba”. 

2. Kolegija, vykdydama studijų proceso planavimą ir administravimą, vadovaujasi gan÷tinai 

panašiais principais, kaip ir VLVK. 

3. Kolegijos pedagoginis personalas yra kvalifikuotas, pasižymintis aukšta pedagogine ir 

dalykine kompetencija, taikantis modernius mokymo metodus. Daugelis d÷stytojų yra pasirengę savo 

d÷stomą dalyką d÷styti užsienio kalba. 
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4. Kolegija turi pakankamai gerą studijų materialinę bazę. Pozityvu tai, kad jau netolimoje 

perspektyvoje kolegijoje vykdant praktinį mokymą, t.y. studentams atliekant profesin÷s veiklos 

praktiką, mokymo tikslais bus „panaudotas“ kolegijos administruojamas viešbutis.  

5. Kolegija yra išpl÷tojusi ryšius su įvairių sričių – taip pat rekreacijos ir turizmo srities – 

socialiniais partneriais, kurie esant poreikiui gal÷tų būti įtraukti į jungtin÷s studijų programos rengimą, 

tobulinimą ir vykdymą. 

6. Kolegija prioritetiškai orientuojasi į studentų parengimą praktinei veiklai, profesinei 

kvalifikacijai reikalingų kompetencijų suteikimą. Studijų procese taikomi ir ateityje numatomi taikyti 

mokymo metodai, siekiant tobulinti studentų praktinius geb÷jimus.  

 

Apibendrinant „MT&M College“ veiklą galima teigti, kad jungtin÷ studijų programa 

„Sveikatingumo verslo vadyba“ prisid÷tų prie kokybiško turizmo sektoriaus specialistų rengimo šioje 

kolegijoje. Be to, sukaupta kolegijos patirtis suteiktų galimybes studentams ir d÷stytojams iš 

partnerinių aukštųjų mokyklų įgyti specialybinių žinių atliekant praktiką, stažuojantis „MT&M 

College“ ir jai priklausančiose institucijose. Tarptautin÷s praktikos/stažuočių metu studentai/d÷stytojai 

gal÷s perimti žinių taikymo praktin÷je veikloje patirtį bei pritaikyti ją akademin÷je, mokslin÷je ir 

praktin÷je veikloje. 

 

3.3. „The College of Tourism and Ecology“ (Lenkija) 

„The College of Tourism and Ecology“ įsteigta 2001 m. kaip nevalstybin÷ aukštoji mokykla. 

Kolegija yra įsikūrusi Sucha Beskidzka, įspūdingoje Renesanso laikų pilyje, kurios istoriniai interjerai 

pritaikyti moderniai: pilnai įrengtos auditorijos ir laboratorijos. Ši kolegija studentų tarpe labiausiai 

vertinama d÷l draugiškos ir geros atmosferos, įgyjamų teorinių žinių bei praktinių įgūdžių.  

Studijų kryptys ir studijų programos. Kolegijoje vykdomos kompiuterių mokslų, poilsio ir 

turizmo bei socialinių mokslo krypčių studijų programos profesiniam bakalauro laipsniui įgyti. Iš viso 

vykdoma 11 studijų programų. 

Vizito metu buvo analizuojama nauja šios kolegijos studijų programa „Poilsis ir turizmas“. 

Baigus šią studijų programą suteikiamas poilsio ir turizmo organizatoriaus kvalifikacinis laipsnis. 

Išsamesn÷ informacija apie studijų programą pateikta 3 lentel÷je. 
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3 lentel÷ 

Studijų programos „Poilsis ir turizmas“ analiz÷ 

Rodikliai Vertinimas  Palyginimas su VLVK 
Nuolatin÷s studijos – 3 metai Studijų trukm÷ 
Ištęstin÷s studijos – 4 metai. 

Studijų trukm÷ tokia pati kaip ir VLVK 
rekreacijos ir turizmo studijų programoje. 

Kreditų skaičius 180 ECTS Kreditų skaičius toks pat kaip ir VLVK 
rekreacijos ir turizmo studijų programoje. 

Dalykų sąrašas ir kreditai 
Pavadinimas  Kreditų skaičius (ECTS) 
Teis÷, intelektualin÷s nuosavyb÷s apsauga 4 
Turizmo pagrindai 6 
Sociologijos pagrindai 3 
Apskaitos pagrindai 2 
Turizmo paslaugų teikimo metodai ir technologijos 4 
Informacin÷s technologijos 3 
Poilsio organizavimo pagrindai nenurodyta 
Kalba (I) 2 
Kalba (II) 2 

I kursas I semestras 

Praktiniai užsi÷mimai (lauke) 2 
Etikos pagrindai 2 
Reklama ir viešieji ryšiai 2 
Rekreacijos teorija ir metodologija 5 
Turizmo paslaugų teikimo metodai ir technologijos 3 
Psichologija 3 
Visuomen÷s istorija XX a.  3 
Rekreacijos ir turizmo ekonomika 5 
Laisvalaikio pedagogika 4 
Kalba (I) nenurodyta 
Kalba (II) nenurodyta 
Poilsio organizavimo pagrindai 3 
Praktiniai užsi÷mimai (lauke) 2 

I kursas  

II semestras 

Profesin÷ praktika  6 
Rinkodaros pagrindai 2 
Organizacin÷ struktūra ir valdymas 3 
Kelionių geografija 5 
Architektūros ir meno istorija 5 
Ekologija ir aplinkotyra 4 
Gamtos apsauga ir aplinkos formavimas 4 
Poilsio organizavimo pagrindai 1 
Kalba (I) 1 
Kalba (II) 1 

II kursas  

III semestras 

Praktiniai užsi÷mimai (lauke) 1 
Ekonomika 4 
Krašto pažinimas 4 
Turizmo verslo projektai nenurodyta 
Draudimas 4 

II kursas  

IV semestras 

Aktyvaus poilsio organizavimas 4 
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Kokyb÷s valdymas 3 
Poilsio paslaugų vadyba 3 
Žmogaus fiziologija 4 
Lenkijos istorija 3 
Etika 3 
Kalba (I) nenurodyta 
Kalba (II) nenurodyta 
Poilsio organizavimo pagrindai nenurodyta 
Praktiniai užsi÷mimai (lauke) 1 
Profesin÷ praktika  nenurodyta 

SPECIALIZACIJOS 

Apgyvendinimas 4 
Rekreacijos ir turizmo pl÷tra 4 
Organizavimas ir vadyba 5 
Transportas 4 
Poilsio organizavimo vadovas nenurodyta 
Kalba (I) nenurodyta 
Kalba (II) nenurodyta 

TURIZMO VADYBA 
 
III kursas  
V semestras 

Diplominis darbas  10 
Statistikos pagrindai 2 
Turizmo produktų kūrimas 6 
Klientų aptarnavimas 4 
Viešieji ryšiai 4 
Rekreacijos ir turizmo informatika 4 
Kalba (I) 1 
Kalba (II) 1 
Praktiniai užsi÷mimai (lauke) 1 
Profesin÷ praktika nenurodyta 

III kursas 
VI semestras 

Diplominis darbas  10 
Apgyvendinimas 4 
Rekreacijos ir turizmo pl÷tra 4 
Viešbučių ir maitinimo įstaigų veiklos 
organizavimas 

4 

Viešbučių dizainas ir įranga 4 
Transportas 4 
Poilsio organizavimo vadovas nenurodyta 
Kalba (I) nenurodyta 
Kalba (II) nenurodyta 

Apgyvendinimas ir 
maitinimas 
 
III kursas  
V semestras 

Diplominis darbas  10 
Statistikos pagrindai 2 
Klientų aptarnavimas 4 
Viešieji ryšiai 4 
Rekreacijos ir turizmo informatika 4 
Viešbučio paslaugos ir maitinimas 3 
Kalba (I) 1 
Kalba (II) 1 
Praktiniai užsi÷mimai (lauke) 1 

III kursas 
VI semestras 

Profesin÷ praktika nenurodyta 



Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ galimybių studija        35 

Diplominis darbas  10 
Regionų ekonomika 2 
Savivaldybių finansai 3 
Rajono vadyba 4 
Bendruomenių mobilizacija 2 
Informacinių sistemų valdymas 3 
Internetin÷ vadyba 2 
Internetin÷s technologijos 3 
Viešieji ryšiai 2 
Žiniasklaidos strategija 2 
Prekinio ženklo vadyba 2 
Prekyba 2 
Kalba (I) nenurodyta 
Kalba (II) nenurodyta 

REGIONŲ IR 
RAJONŲ 
SKATINIMAS IR 
VALDYMAS 
 
III kursas  
V semestras 

Diplominis darbas  10 
Laiko valdymas 4 
Darbo rinka 4 
Coaching 1 
Stažuot÷s 8 
Kalba (I) 1 
Kalba (II) 1 
Svetingumas 4 
Praktiniai užsi÷mimai (lauke) 1 
Profesin÷ praktika nenurodyta 

III kursas 
VI semestras 

Diplominis darbas  10 
Planavimas 4 
Darnaus turizmo pagrindai 5 
Ekologinis viešbutis 3 
Turizmo pl÷tra 5 
Darnaus turizmo rinkodara 4 
Turizmo vadyba 4 
Anglų kalba  nenurodyta 
Kalba (II) nenurodyta 

DARNAUS 
TURIZMO VADYBA 
 
III kursas  
V semestras 

Diplominis darbas  10 
Laiko valdymas 4 
Darbo rinka 4 
Coaching 1 
Stažuot÷s 8 
Anglų kalba  2 
Svetingumas 4 
Praktiniai užsi÷mimai (lauke) 1 
Profesin÷ praktika 1 

III kursas 
VI semestras 

Diplominis darbas  10 
I – oji profesin÷ praktika vyksta II semestre  
II–oji profesin÷ praktika vyksta IV semestre  

Praktika  

III–oji profesin÷ praktika vyksta VI semestruose  
Baigiamasis darbas Baigiamasis (kvalifikacinis) darbas (egzaminas ir 

projektas) 
20 
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Diplominis darbas rengiamas V ir VI semestrus. 
Dalykų aprašai Dalyko aprašas paruoštas tik lenkų kalba.  
Studijų kalba Studijų metu d÷stoma tik lenkų kalba, tačiau yra planuojame d÷styti ir anglų kalba. 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis „The College of Tourism and Ecology“ kolegijos 
duomenimis. 

 

D÷stymo metodai. Vizito metu išanalizavus „The College of Tourism and Ecology“ kolegijoje 

taikomus d÷stymo metodus pasteb÷ta, kad studijų programos „Poilsis ir turizmas“ mokymo kurso 

struktūra grindžiama paskaitomis, seminarais, bei praktikomis. Kolegijos studentai 100 proc. praktikos 

atlieka užsienyje. Praktikai jie vyksta savo l÷šomis pagal sutartis su užsienio viešbučiais. Praktikos 

metu jiems mokamas atlyginimas, suteikiamas gyvenamasis plotas ir maitinimas. Praktikos trukm÷ 3 

m÷nesiai. Pagrindin÷s šalys: Graikija, Ispanija, Turkija, Italija ir Slovakija. Apie praktikos eigą 

studentai rašo ataskaitas, kuria filmukus, demonstruoja prezentacijas, naudodami projektorius. Visi 

pristatymai dalyvauja konkurse. Pirmos vietos laim÷tojui kolegija dovanoja poilsinį kelialapį į Turkiją 

arba Graikiją. Praktikos metu studentai kas dvi savait÷s rašo atsiliepimus apie praktiką ir juos kartu su 

nuotraukomis talpina į kolegijos puslapį internete. Šie atsiliepimai tampa „The College of Tourism and 

Ecology“ kolegijos reklama.  

Tačiau pagrindinis d÷stymo metodas, taikomas šioje kolegijoje, yra paskaita. Idant studentai būtų 

paskatinti gilintis į d÷stomų dalykų turinį kolegijoje taikomas problemos sprendimu bei situacijų 

analize pagrįstas mokymasis. Taip pat pamin÷tinas betarpiškas, intensyvus bendravimas su studentais 

pokalbiu metu, siekiant išsiaiškinti jų poreikius, problemas bei paskaitų kokybę. Pokalbis taip pat 

taikomas siekiant supažindinti su nauja informacija, įtvirtinant žinias ir jas kartojant. Šis metodas 

verčia studentus galvoti, ugdo savarankiškumą, kūrybingumą. Kolegijoje taip pat taikomas labai 

panašus į pokalbį metodas - diskusija, kurioje aptariami ne atskiri faktai ar reiškiniai, o problema. 

Diskusija taikoma tada, kai vienas ar kitas dalykas yra suprantamas prieštaringai, skirtingai. 

Žmogiškieji ištekliai. Kolegijos administracin÷ struktūra yra specifin÷ – kolegija yra padalinta į 

fakultetus, nors kolegijos administracijoje dirba tik 15 darbuotojų. Didelis studentų skaičius byloja apie 

didelę darbuotojų atsakomybę. 

Apie kokybiškas turizmo srities studijas byloja d÷stytojų kompetencija, dauguma jų yra 

universiteto d÷stytojai. Geriausi šalies turizmo srities profesoriai dirba rekreacijos ir turizmo pakraipos 

programose.  
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Rekreacijos ir turizmo pakraipos programoje per semestrą vidutiniškai dirba 20 d÷stytojų 

(bakalauro studijose) ir 12 magistro studijose. Tai yra labai didelis skaičius, atsižvelgiant į tai, kad 

bakalauro studijos trunka 3 metus, o magistro – 2 metus. Didelis d÷stytojų skaičius rodo, ne tik 

studijuojamų dalykų įvairovę, bet ir pabr÷žtinai praktinį studijų pobūdį.  

Materialiniai ištekliai. Kolegijoje studijų procesui skirtų patalpų plotas sudaro apie 2000 m2.. 

Kolegijoje įrengtos 9 auditorijos, 3 kompiuterin÷s klas÷s. Kompiuterin÷se klas÷se įrengtos po 12 darbo 

vietų, aprūpintos kompiuteriais, su būtinomis legalizuotomis programomis. Windows operacin÷ sistema 

XP, 1 GB. Paskaitos vykdomos dviejuose pastatuose – renovuotose vienuolyno patalpose ir viešbutyje, 

kuriame įrengtos auditorijos, konferencijų sal÷. Bibliotekos fondai sudaro 2300 pavadinimų leidiniai, iš 

jų 22 proc. sudaro anglų kalba, 19 proc. literatūra skirta turizmo klausimais. 6 proc. gaunamų pajamų 

kolegija skiria bibliotekos fondams papildyti. Bibliotekos fondus stengiamasi papildyti naujausia 1-5 

egz. literatūra. Specialių studijoms reikalingų programinių paketų kolegija neturi. 

Programų vadyba (programų administravimas, vidinis studijų kokyb÷s užtikrinimas). 10 

proc. rekreacijos ir turizmo pakraipos programos dalykų d÷stoma virtualiu būdu (angl. Moodle 

aplinkoje). Tai rodo, kad programos yra gana šiuolaikiškos, pritaikančios prie kintančios aplinkos 

sąlygų, kas užtikrina studijų kokybę ir prieinamumą. 

Kolegijos rekreacijos ir turizmo pakraipos specialyb÷s yra pačios paklausiosios, net 90 proc. šios 

specializacijos absolventų iškart įsidarbina pagal savo specialybę, ypatingai neakivaizdinių studijų 

studentai. 

Studijų kokyb÷s užtikrinimui taip pat labai reikšmingą vaidmenį vaidina tarptautinis praktikų 

organizavimo pobūdis – didžioji dauguma kolegijos studentų praktikas atlieka užsienio turizmo 

bendrov÷se kur susipažįstama ne tik su skirtingose kultūrose veikiama turizmo verslo organizavimo 

sistema, bet ir tobulinama užsienio kalba, socialiniai įgūdžiai. Toks praktikų organizavimų principas 

yra labai naudingas, nes Lenkijoje, kur turizmas sudaro net 2 proc. BVP, tokie specialistai įneša naujos 

patirties, gerina šių paslaugų kokybę šalyje. 

Kaip dar viena studijų kokyb÷s užtikrinimo priemon÷ – betarpiškas, intensyvus bendravimas su 

studentais, siekiant išsiaiškinti jų poreikius, problemas bei paskaitų kokybę. Didelį vaidmenį atlieka 

Studentų taryba, kuri ne tik dalyvauja sprendžiant aktualius kolegijos klausimus bet ir gina kolegijos 

studentų teises. 

Studijų kokybę užtikrina ir aktyviai veikiantis Kolegijos karjeros centras, kuris ne tik 

tarpininkauja studentų praktikų, įsidarbinimo klausimais, bet ir seka savo studentų karjerą. Aukštas 
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studentų įsidarbinimo pagal rekreacijos ir turizmo specialybę skaičius rodo, kad darbo rinkai kolegija 

paruošia kvalifikuotus specialistus, atitinkančius rinkos poreikius. 

Griežta programos lektorių atranka yra dar vienas instrumentas, padedantis užtikrinti studijų 

programų kokybę. 

Pagrindiniu studijų kokyb÷s vertinimo rodikliu kolegijoje laikomas darbdavių vertinimas. 

Kolegija aktyviai dalyvauja mokslin÷je veikloje atliekant taikomuosius tyrimus, kurie yra 

publikuojami kolegijos leidžiamuose žurnaluose. Kolegija nuolat gauna vietin÷s ar centrin÷s valdžios 

užsakymų atlikti mokslinius rekreacijos ir turizmo srities tyrimus. 

Kolegija labai aktyviai vykdo tarptautinius mainus. Kiekvienais metais apie 10 kolegijos 

d÷stytojų vyksta d÷styti paskaitų į partnerines institucijas pagal Erasmus programą. D÷stytojai gali 

d÷styti anglų kalba. Kiekvienais metais ir apie 10 studentų išvyksta vieno semestro studijoms į užsienį 

pagal Erasmus programą. Tačiau poreikis yra labai didelis. Apie 50 proc. kolegijos studentų nori 

dalyvauti mainų programoje. Tačiau galimybes riboja skiriamos l÷šos Erasmus mobilumui. 

Atvykstančių studentų kolegija iki šiol netur÷jo.  

Kolegija dalyvauja įvairioje projektin÷je veikloje, šiuo metu vykdo daug ir įvairių projektų: 

1. Programa „Veiklus jaunimas“.  

2. Lyder + programa. Kolegija kaip partneris dalyvauja projekte „Lotaringijos gamtos parko 

Prancūzijoje kūrimas per Europos bendrijos iniciatyvas“. 

3. Mokymosi visą gyvenimą programa, Grundtvig paprogram÷. „Bendradarbiavimas mažų 

miestelių pl÷tros Europos tinkle“. 

4. Europos socialinio fondo projektas. „Inovacijų ir visuomen÷s informacinio vystymo 

centro WSTIE kūrimas inovacin÷s ekonomikos vystymo tikslais“. 

5. Žmoniškųjų išteklių programa. „Naujų specialybių, stažuočių ir seminarų galimyb÷s, 

pl÷tojant WSTIE mokymo potencialą“.  

 

Apibendrinant galime teikti, kad jungtin÷ studijų programa padidintų šios kolegijos patrauklumą 

paskatinant atvykti užsienio šalių studentus bei d÷stytojus, sudarytų galimybes studentams išvykti į 

užsienį.  
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3.4. „Albert College“ (Latvija) 

Kolegija įkurta 2001 metais. „Albert College“ yra mokymo įstaiga, suteikianti pirmojo lygio 

aukščiausiąją profesinį mokymą. Turizmo vadybos specialistus Latvijoje rengia 10 aukštųjų mokyklų. 

Studijų kryptys ir studijų programos. Kolegija vykdo šias studijų programas: 

1. Pramogų organizavimas ir vadyba.  

2. Kultūrinio turizmo vadyba.  

3. Informacin÷s technologijos.  

4. Marketingas ir marketingo inovacijos.  

5. Viešieji ryšiai.  

6. Personalo darbo organizavimas.  

7. Mažų įmonių ekonomika ir valdymas.  

8. Verslo apskaita ir mokesčiai.  

 

Studijuojant min÷tose programose nuolatin÷s studijos trunka 2 metus, ištęstin÷s – 2,5 metų. 

„Albert College“ Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos studijas baigusiųjų absolventų dar neturi, 

nes studijų programą prad÷jo vykdyti tik nuo praeitų metų. Tačiau kaip rodo statistiniai duomenys, 30 

proc. šios studijų programos studentų, po I kurso pradeda dirbti. 

Rekreacijos ir turizmo studijų krypties studijų programa „Kultūrinio turizmo vadyba“ buvo 

išanalizuota vizito metu. Baigus šią studijų programą suteikiamas kultūrinio turizmo organizatoriaus 

kvalifikacinis laipsnis. Išsamesn÷ informacija apie studijų programą pateikta 4 lentel÷je. 

4 lentel÷ 

Studijų programos „Kultūrinio turizmo vadyba“ analiz÷ 

Rodikliai Vertinimas  Palyginimas su VLVK 
Nuolatin÷s studijos – 2 metai Studijų trukm÷ 
Ištęstin÷s studijos – 2,5 metai. 

Studijų trukm÷ trumpesn÷ nei VLVK rekreacijos 
ir turizmo studijų programoje. 

Kreditų skaičius 80 (120 ECTS) Kreditų skaičius mažesnis nei VLVK rekreacijos 
ir turizmo studijų programoje. 

Dalykų sąrašas ir kreditai 
Pavadinimas  Kreditų skaičius (ECTS) 
Verslo administravimo pagrindai 3 
Verslo teis÷s pagrindai 3 
Vadyba 3 
Personalo vadyba 3 
Taikomoji informatika 3 

Bendrieji dalykai 
 I semestras 

Rinkodara  4,5 
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Viešųjų ryšių pagrindai 3 
Informacijos mainai 3 
Latvių kalbos kultūra ir stilistika 1,5 
Turizmo pagrindai  3 
Kultūrinis turizmas 3 
Kultūrinio turizmo paslaugos 3 
Kultūrinio turizmo projektų vadyba 3 
Kultūros raida 3 
Kultūros politika 3 
Turistinio regiono kalba I 6 
Turistinio regiono kalba II 6 
Latvijos istorija 3 
Pasaulio ir Latvijos geografija 3 
Gido darbo pagrindai 3 
Apgyvendinimas ir komunikacija 3 
Verslo etika 1,5 

Privalomieji dalykai 
II semestras 

Retorika  1,5 
Naujų id÷jų kūrimas 3 Laisvai pasirenkami 

dalykai 
III semestras 

E – komunikacija 3 

Kursinis darbas Kursinis darbas (kultūrinio turizmo paslaugos ir 
kultūrinio turizmo projektų vadyba) 

3 
 

I – oji praktika 12 Praktika  
IV semestras II–oji praktika 12 
Baigiamasis darbas 
IV semestras 

Baigiamasis (kvalifikacinis) darbas (egzaminas 
ir projektas) 

12 

Dalykų aprašai Dalyko aprašas paruoštas tik latvių kalba (aprašus anglų kalba kolegija gal÷tų 
parengti per 3–4 savaites). 

Studijų kalba Studijų metu d÷stoma tik latvių kalba, tačiau planuojama d÷styti ir anglų kalba. 
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis „Albert College“ duomenimis. 
 

D÷stymo metodai. Šioje kolegijoje vykdomos dienin÷s ir neakivaizdin÷s studijos, taikoma 

pakankamai lanksti aukštą studijų kokybę užtikrinanti studijų organizavimo tvarka. Patrauklu tai, kad 

neakivaizdines studijas pasirinkę studentai gali rinktis vieną iš dviejų alternatyvų – studijuoti cikliškai 

po kelias savaites arba kiekvieną šeštadienį.  

Studijų apimtis abiejų studijų formų ir visų studijų atmainų studentams yra vienoda – 80 kreditų. 

Pagrindinis skirtumas tas, kad neakivaizdin÷se studijose santykinai didesn÷ studijų apimties dalis tenka 

savarankiškam darbui (žr. 5 lentelę). Pastebima, kad studijų apimtis, skiriama teoriniam ir praktiniam 

mokymui, sudaro vienodas dalis (po 50 proc.). 
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5 lentel÷  

Kredito struktūra pagal studijų formas (1 kreditas = 40 ak. val.) 

Studijų forma 
Kontaktin÷s 

valandos 
Savarankiško 

darbo valandos 

Kontroliniam 
tikrinimui skirtos 

valandos 

Egzaminui 
skirtos valandos 

Dienin÷s studijos 16 16 4 4 
Neakivaizdin÷s studijos 8 24 4 4 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis „Albert College“ duomenimis. 
 

Pirmame semestre d÷stomi bendrojo lavinimo (humanitariniai, socialiniai, ekonominiai ir 

informacinių technologijų) dalykai. Antrame semestre d÷stomi privalomi dalykai. Trečiame semestre 

d÷stomi laisvai pasirenkami dalykai. Ketvirtame semestre atliekamos dvi praktikos (mokomoji ir 

kvalifikacin÷) ir rengiamas baigiamasis darbas. Praktikos trunka kiekviena po 8 savaites. Mokomosios 

praktikos tikslas yra supažindinti studentą su kultūrinio turizmo verslu, o kvalifikacin÷s praktikos 

tikslas – geb÷ti tirti rinką (rinkti, analizuoti, vertinti turizmo rinkas) generuoti išvadas. Praktikos metu 

pildomame praktikos dienyne yra klausimynas praktikos vadovui (įmon÷je), kuriame praktikos vadovas 

ne tik vertina studento pasiruošimą, bet ir studijų programą. Studijos baigiamos baigiamuoju darbu, 

kuris susideda iš dviejų dalių: projekto ir kvalifikacinio egzamino. Baigiamąjį projektą studentas 

pateikia prieš 3 savaites iki viešojo gynimo, šis darbas betarpiškai siejamas su II – ąja kvalifikacine 

praktika. Projekto apimtis 40 – 45 psl., jį sudaro trys dalys, jame privaloma pateikti ir finansinius id÷jų 

ar pasiūlymų paskaičiavimus. Parengus projektą organizuojamos konsultacijos egzamino pasirengimui. 

Kvalifikacinis egzaminas sudaromas iš specialyb÷s dalykų. 

Kolegijoje didelis d÷mesys skiriamas edukacinei studijų organizavimo pusei, taikomi įvairūs 

šiuolaikiniai bei inovatyvūs mokymo metodai. Siekiant studentams pademonstruoti realios praktin÷s 

veiklos vykdymą organizuojamos paskaitos–mokomosios ekskursijos į verslo įmones bei organizacijas. 

D÷stytojai studijų procese skatinami taikyti probleminį mokymą, kuris leidžia studentų įgytas žinias 

tikslingai nukreipti į konkrečių probleminių situacijų sprendimą ir galimų sprendimo alternatyvų 

vertinimą. Paskaitose aktyviai taikomas komandinis darbas, lavinantis šiuolaikin÷je darbo rinkoje itin 

vertinamą kompetenciją efektyviai dirbti komandoje. Pastaraisiais metais kolegijoje vykdant paskaitas 

taikoma įdomi praktika, kai vienu metu tam tikrą paskaitą veda du d÷stytojai (vadinama „paskaita 

duetu“). Tokioje paskaitoje d÷stytojai sąmoningai išsako skirtingas pozicijas bei atstovauja skirtingą 

nuomonę tokiu būdu provokuodami studentus kuo aktyviau įsitraukti į diskusiją. Kolegijos 

administracijos nuomone, studijų kokybei teigiamos įtakos turi „atvira paskaita“. Tokios paskaitos 
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laikas iš anksto suderinamas ir skelbiamas kolegijoje. Į „atvirą paskaitą“ gali ateiti ir d÷stytojo darbą 

steb÷ti visi pageidaujantys asmenys (kiti d÷stytojai, studentai). Tokiu būdu sudaroma galimyb÷ 

d÷stytojams tarpusavyje pasidalinti savo pedagoginio darbo „gerąja“ patirtimi ir tobul÷ti. Siekiant kuo 

geresnių studentų verbalin÷s komunikacijos įgūdžių į studijų procesą dažnai integruojamos retorikos 

geb÷jimus lavinančios užduotys, pvz. įvairūs pranešimai, prezentacijos. Per tam tikrų dalykų pratybas 

vykdomi „rolių žaidimai“, kai reikia imituoti elgesį vienoje ar kitoje dirbtinai sukurtoje darbin÷je 

situacijoje. Asmenyb÷s empatijai, kuri ypač reikalinga šiuolaikiniam žmogui ir darbuotojui, teigiamos 

įtakos turi studijų procese taikomas steb÷jimo metodas, kurio esm÷ – stebint reiškinius ar pavienius 

asmenis tikrinti tam tikras teorijas ar hipotezes. Pakankamai dažnai studijų procese naudojamas 

metodas – praktinių situacijų (ang. case study) analiz÷. Kolegijoje studentai taip pat įtraukiami į 

tiriamąją veiklą, studentų iniciatyvumą ir kūrybiškumą skatina organizuojami įvairūs projektai ir 

konkursai. Pastebima, kad daugelis mokymo metodų taikomi ir VLVK. 

Studentų anglų kalbos įgūdžiai geri, jie puikiai gali studijuoti anglų kalba d÷stomus dalykus. Jau 

dabar turizmo specialyb÷s studentų egzamino užduotis – parengti ekskursiją po Rygą anglų kalba. 

D÷stytojai taip pat gali d÷styti savo dalyką anglų kalba.  

Žmogiškieji ištekliai. „Albert College“ pagrindin÷ veikla yra švietimas. Kaip žinia, švietimo 

įstaigos veikla pasižymi tam tikra specifika, kuriai reikalingas ir tam tikrų specifinių įgūdžių ir 

kompetencijų turintis personalas. Švietimo įstaigos veiklos s÷km÷ didžiąja dalimi priklauso nuo 

darbuotojų pastangų, profesionalumo, susiklausymo, darbo pasidalijimo pobūdžio ir atsakomyb÷s. 

Tokios organizacijos personalas ypatingai turi pasižym÷ti vieningumu, komandiniu darbu, vieningai 

priimti teisingus sprendimus.  

Rekreacijos ir turizmo krypčių studijų programose iš viso dalyvauja 27 darbuotojai, iš kurių 26 

d÷stytojai ir 1 programos direktorius. Kolegijos rekreacijos ir turizmo krypčių studijų programos yra 

gana stipriai orientuotos į praktiką. Tai paaiškina gausų darbuotojų skaičių, dalyvaujančių šios krypties 

programose. Turint omenyje, kad nuolatin÷s studijos trunka tik 2 metus, o ištęstin÷s – 2,5 m. šis 

skaičius yra pakankamai aukštas. Pažym÷tina, kad kolegijos personalo dalyvavimas rekreacijos ir 

turizmo krypčių programose yra pakankamai didelis, nes kitose „Albert College“ vienos krypties 

programose vidutiniškai dalyvauja apie 20 žmonių. Be to, šioje kolegijoje dažnai naudojama praktika – 

vieną dalyką d÷sto 2 d÷stytojai. Ši praktika naudojama, siekiant užtikrinti d÷stomo modulio kokybę ir 

praktinį pobūdį. 
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Praktin÷ms užduotims suformuluoti ir koordinuoti jų vykdymą kolegija dažnai kviečiasi 

atitinkamos krypties specialistus – praktikus. 1 pav. yra pateiktais d÷stytojų pasiskirstymas 

atsižvelgiant į tai ar jie turi praktin÷s patirties ar ne.  

73%

27%

Teoretikai

Praktikai

 
1 pav. D÷stytojų, dalyvaujančių rekreacijos ir turizmo krypčių studijų programose praktin÷ 

patirtis. Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis „Albert College“ kolegijos duomenimis. 
 

2 pav. yra pateiktais d÷stytojų pasiskirstymas atsižvelgiant į tai ar jie turi aukštąjį išsilavinimą ar 

ne. 81 proc. (22) visų rekreacijos ir turizmo krypčių programose dalyvaujantys d÷stytojų turi aukštąjį 

išsilavinimą. 
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2 pav. D÷stytojų, dalyvaujančių rekreacijos ir turizmo krypčių studijų programose, išsilavinimas. 

Šaltinis sudaryta autorių, remiantis „Albert College“ kolegijos duomenimis. 

3 pav. yra pateiktais d÷stytojų pasiskirstymas atsižvelgiant į tai ar jie turi mokslinį laipsnį ar ne. 4 

d÷stytojai yra docentai, visi kiti yra lektoriai. Asistentų, dirbančių šioje programoje n÷ra. 
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Lektoriai

82%

Docentai

18%

Asistentai

0%

 
3 pav. D÷stytojų, dalyvaujančių rekreacijos ir turizmo krypčių studijų programose, moksliniai 

laipsniai. Šaltinis sudaryta autorių, remiantis „Albert College“ kolegijos duomenimis. 

Materialiniai ištekliai. Studijų proceso organizavimui „Albert College“ turi 750 m2 patalpas, 

kuriose įrengtos 9 auditorijos, 3 kompiuterin÷s klas÷s. Kompiuterin÷se klas÷se įrengtos po 12 darbo 

vietų, aprūpintos kompiuteriais, su būtina programine įranga.  

Bibliotekos fondai sudaro 3500 pavadinimų leidiniai, iš jų 20 proc. sudaro anglų kalba, 10 proc. 

literatūra skirta turizmo klausimais. 3 proc. gaunamų pajamų kolegija skiria bibliotekos fondams 

papildyti. Bibliotekos fondus stengiamasi papildyti naujausia 1–5 egz. literatūra. Kolegija taip pat 

naudojasi bendra bibliotekų tinklo, į kuri įeina 14 bibliotekų, informacine sistema. 

Specialių studijoms reikalingų programinių paketų kolegija neturi, paprastai naudojasi atviro 

kodo licencijuota programa Amadeus. 

Programos valdymas (programų administravimas, vidinis studijų kokyb÷s užtikrinimas). 

Kolegijos vykdomą rekreacijos ir turizmo krypčių studijų programą kuruoja tik vienas programos 

koordinatorius, kuris atlieka ir programos mentoriaus pareigas. Kolegijoje n÷ra katedrų (d÷l l÷šų 

taupymo), kurios yra įprastos kitose aukštojo mokslo institucijose, tačiau darbo apimtys ir studentų 

skaičius rodo, kad vieno programos direktoriaus - koordinatoriaus visiškai pakanka kokybiškai vykdyti 

programos administravimo darbus. Programos koordinatorius turi reikalingą aukštąjį išsilavinimą ir 

pakankamai kompetencijos, vykdyti programos koordinavimo darbus. Jis taip pat užsiima pedagogine 

veikla šioje kolegijoje. Programos koordinatoriui atlikti administravimo darbus padeda kolegijos 

administracijos darbuotojai, kurių iš viso yra 7 žmon÷s. Visi administracijos darbuotojai turi 

aukštuosius išsilavinimus (magistro). Labai gerai išvystyta informacin÷ sistema, tod÷l esamų 

žmoniškųjų išteklių pilnai pakanka kompetentingai bei kokybiškai vykdyti administravimo darbus. 
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Studijos kolegijoje yra pakankamai trumpos, tačiau reikia pažym÷ti, kad ypatingas d÷mesys yra 

skiriamas studijų kokyb÷s užtikrinimui.  

Žemiau pateikiami pagrindiniai formalūs kokyb÷s užtikrinimo metodai: 

1. Programa akredituota nacionaliniu ir tarptautiniu (EQUAL) lygmeniu. 

2. Kasmet yra vykdomas rekreacijos ir turizmo krypčių studijų programos kokyb÷s 

vertinimas: 

• vidinis vertinimas (Atliekama studentų ir d÷stytojų apklausa. Kiekvieno semestro pabaigoje 

vykdoma programą išklausiusių studentų anketin÷ apklausa, siekiant įvertinti išd÷stytų modulių 

kokybę. Kiekvieno semestro pabaigoje taip pat vykdoma programos modulius išd÷sčiusių lektorių 

apklausa, siekiant sužinoti, su kokiomis problemomis susidūr÷ d÷stytojai d÷stant studijų programas). 

• išorinis vertinimas (Atliekamas po praktikų. Apklausiami potencialūs darbdaviai, pas kuriuos 

kolegijos studentai atliko praktiką). 

3.  Kiekvienų metų pavasarį yra organizuojamas viešas susirinkimas, kuriame pateikiama 

kolegijos veiklos ataskaita. Ataskaita pristatoma visiems kolegijos bendruomen÷s nariams, kolegijos 

akademin÷s tarybos nariams ir socialiniams partneriams.  

4. Studentai vaidina svarbų vaidmenį vertinant kolegijos studijų programos kokybę. Šalia 

įprastų apklausų, studijų programos studentams yra rengiami specialūs susirinkimai (atskiroms 

grup÷ms), kuriuose studentai išsako savo pageidavimus, nusiskundimus, problemas ir pastabas, 

liečiančius tą studijų programą. 

5. Kolegijos vadovyb÷ skatina studentus išsakyti savo pastabas ir uždarų pokalbių metu, 

kuomet stengiamasi operatyviai spręsti studento problemas. 

 

Neformalūs rekreacijos ir turizmo krypčių studijų programų kokyb÷s užtikrinimo metodai: 

1. Visi programos d÷stytojai turi tur÷ti aukštąjį išsilavinimą. 

2. Modulio kreditų skaičius n÷ra susietas su d÷stytojo darbo užmokesčiu, taip užtikrinama 

modulio kokyb÷. 

3. Labai didelis d÷mesys praktiniams užsi÷mimams. Studentai mokomi ne tik būti 

atitinkamos krypties specialistais, bet tuo pačiu, skatinamas ir studentų verslumas – studentai mokomi 

patys sukurti turizmo verslą (patiems susikurti savo darbo vietas). 
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4. Skiriamas didelis d÷mesys studentų saviraiškos, kūrybiškumo, socializacijos, asmenyb÷s 

ugdymui. 

5. D÷stymo kokybei užtikrinti, kiekvienas d÷stytojas privalo organizuoti atviras paskaitas, 

kuriose dalyvauja visi norintys kolegos d÷stytojai. Po viešos paskaitos organizuojamas susirinkimas, 

kuriame vertinama atvira paskaita, išsakomos pastabos ir pasiūlymai d÷stytojui. 

6. D÷stytojų kompetencijai užtikrinti, kiekvienais metais d÷stytojai privalo pateikti 

pedagogin÷s–mokslin÷s veiklos ataskaitas. Vertinamas d÷stytojų profesinis aktyvumas. 

 

Kolegijoje n÷ra vykdomi moksliniai tyrimai. Tyrimus atlieka tik pavieniai d÷stytojai savo 

iniciatyva arba rašydami daktaro disertacijas. Tyrimai dažniausiai būna kokybiniai, sprendžiantys tuo 

metu aktualias problemas. Didžiąją dalį kolegijos vykdomų tyrimų sudaro užsakomieji tyrimai. 

Pavien÷s komercin÷s įmon÷s užsako paslaugos (produkto) paklausos rinkoje tyrimus, pavyzdžiui, 

spaudos, alkoholio vartojimo, greito maisto vartojimo tyrimai. Kolegijoje n÷ra taikomi ISO 

(International Organization for Standardization) kokyb÷s standartai. 

„Alberto College“ neturi didel÷s tarptautinių mainų patirties. Europos universitetų chartiją 

kolegija gavo tik 2010 m., tod÷l paraišką finansavimui Erasmus mobilumui pateik÷ tik 2011 m. 

Paraiškoje prašoma l÷šų 7 studentų mobilumui bei 7 d÷stytojams.  

„Albert College“ turi sudariusi sutartį su Jungtin÷s Karalyst÷s universitetais. Studentai, baigę 

studijas „Albert College“, pagal šias sutartis gali tęsti studijas Jungin÷je Karalyst÷je. Šios galimyb÷s 

labai domina studentus, tačiau tęsti studijų išvyksta apie 5 proc. absolventų. Tarp dieninio skyriaus 

studentų šis procentas yra didesnis, nei tarp neakivaizdinio skyriaus studentų.  

Kolegija neturi ir dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties. Iki 2010 m. jos prioritetai 

buvo kiti, reik÷jo įsitvirtinti rinkoje, pakelti studijų kokybę, tod÷l projektin÷ veikla nebuvo vystoma. 

Tačiau nuo 2010 m. kolegijos vadovai prad÷jo didesnį d÷mesį skirti šiai sričiai. 2011 m. pateikta 

Erasmus IP paraiška bei Leonardo da Vinči naujovių perk÷limo projekto paraiška.  

 

Apibendrinant galima teigti, kad „Albert College“ laikytina tinkamu partneriu, vykdant jungtinę 

studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“, d÷l šių pagrindinių priežasčių:  

• Kolegija orientuota į nuolatinį tobul÷jimą ir „nišų“ rinkoje ieškojimą. Šioje kolegijoje vienas 

svarbesnių veiklos tikslų pastaraisiais metais – pl÷toti įvairių formų tarptautinį bendradarbiavimą, tod÷l 
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„Albert College“ vadovyb÷ itin pozityviai vertina galimybę bendradarbiauti su VLVK rengiant ir 

vykdant jungtinę studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“. 

• Kolegija savo veikloje vadovaujasi gana panašiais veiklos bei studijų organizavimo principais ir 

prioritetais (pagrindinis jų – kuo aukštesn÷ studijų kokyb÷), kaip ir VLVK.  

• Kolegijos pedagoginis personalas yra kvalifikuotas, pasižymintis aukšta pedagogine ir dalykine 

kompetencija, atviras naujov÷ms. Daugelis d÷stytojų yra pasirengę savo d÷stomą dalyką d÷styti 

užsienio kalba. 

• Kolegija turi pakankamai gerą studijų materialinę bazę, yra išpl÷tojusi ryšius su įvairių sričių – 

taip pat rekreacijos ir turizmo srities – socialiniais partneriais, kurie gal÷tų būti įtraukti į jungtin÷s 

studijų programos rengimą, tobulinimą ir vykdymą. 

• Kolegija yra įsikūrusi geografiškai patrauklioje vietoje.  

 

Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ s÷kmingas sukūrimas, 

bendradarbiaujant su „Albert College“, gali būti sietinas ir su Lietuvos ir Latvijos socialiniais bei 

kultūriniais panašumais. Tod÷l pagal jungtinę studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“ 

studijuojančių studentų adaptacija kitoje mokymosi aplinkoje netur÷tų būti sud÷tinga.  

 

3.5. „The Philips College“ (Kipras) 

„The Philips College“ turi trijų dešimtmečių patirtį vykdant tarptautinį švietimą. Kolegija 

glaudžiai bendradarbiauja su užsienio šalių universitetais, kuriuose „The Philips College“ baigę 

studentai gali tęsti studijas. Svarbu pamin÷ti, kad kolegija artimiausiu metu (planuojama 2012 m.) 

ketina siekti aukštosios universitetin÷s mokyklos statuso. 

Turizmo sektorius Kipre 2009 – 2010 m. sudar÷ apie 7 proc. sukuriamo BVP. „The Philips 

College“ savo studijų programose neturi tipiškos turizmo / rekreacijos studijų programos, tačiau 

turizmą studentai nagrin÷ja studijuodami studijų programos „Viešieji ryšiai“ specializaciją „Turizmas ir 

kelion÷s“. Baigus šią studijų programą suteikiamas Viešųjų ryšių profesinio bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis, su Turizmo ir kelionių specializacija. 9 Kolegijos ir 4 universitetai Kipre rengia turizmo 

vadybos specialistus. Kasmet „Turizmo ir kelionių“ specializacijos studijas baigia 32 absolventai. 

Daugiau kaip 30 proc. šios studijų programos studentų, po I kurso pradeda dirbti. 



Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ galimybių studija        48 

Studijų kryptys ir studijų programos. Vizito metu buvo analizuota viena šios kolegijos studijų 

programos „Viešieji ryšiai“ specializacija „Turizmas ir kelion÷s“. Išsamesn÷ informacija apie studijų 

programą pateikta 6 lentel÷je.  

6 lentel÷ 
„Viešųjų ryšių“ studijų programos „Turizmo ir kelionių“ specializacijos analiz÷ 

Rodikliai Vertinimas  Palyginimas su VLVK 
Studijų trukm÷ Nuolatin÷s studijos – 4 metai 

Kitų formų studijos 
neorganizuojamos 

Studijų trukm÷ vieneriais metais ilgesn÷ nei 
VLVK rekreacijos ir turizmo studijų 
programoje. 

Kreditų skaičius 240 ECTS. Vykdo universitetinę 
studijų programą. 

Kreditų skaičius 60 kreditų didesnis nei VLVK 
rekreacijos ir turizmo studijų programoje. 

Dalykų sąrašas ir kreditai 
Semestras Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius (ECTS) 

Informatika  5 
Rinkodaros principai  5 
Įvadas į socialinę psichologiją 5 

I kursas  
I semestras 
 

Viešieji ryšiai 5 
Anglų kalba/ Prancūzų kalba/ Vokiečių kalba 5  
Sociologijos įvadas/ Bendroji psichologija 5 
Vadybos teorija ir praktika 5 
Projektorius ir interneto paraiškos 5 
Viešieji ryšiai 5 
Psichologijos įvadas 5 
Anglų kalba/ Prancūzų kalba/ Vokiečių kalba 5 

I kursas 
II semestras 
 

Sociologijos įvadas/ Bendroji psichologija 5 
Viešieji ryšiai 5 
S÷kmingas rašymas 5 
Media 5 
Kompiuterinis raštingumas 5 
Anglų kalba/ Prancūzų kalba/ Vokiečių kalba 5 

II kursas 
III semestras 
 

Graikų civilizacijos įtaka/ Organizacijos psichologija 5 
Viešieji ryšiai 5 
S÷kmingas rašymas 5 
Media 5 
Reklama ir populiarinimas 5 
Anglų kalba/ Prancūzų kalba/ Vokiečių kalba 5 

II kursas 
IV semestras 
 

Verslo etika/ Graikų civilizacijos įtaka 5 
Viešieji ryšiai 5 
Media 5 
Kelionių ir turizmo pagrindai 5 
Kipro ekonomikos kaita 5 
Anglų kalba/ Prancūzų kalba/ Vokiečių kalba 5 

III kursas 
V semestras 
 

Taikomoji ekonomika ir finansai 5 
Viešieji ryšiai 5 
Komunikacija 5 

III kursas 
VI semestras 
 Kelionių ir turizmo geografija 5 
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Paslaugų rinkodara 5 
Anglų kalba/ Prancūzų kalba/ Vokiečių kalba 5 
Kipro ekonomikos kaita  5 
Viešieji ryšiai 5 
Komunikacija 5 
Biuro valdymas 5 
Kelionių ir turizmo paslaugų rinkodara 5 
Projektas/ Statistika/ Buhalterija ir finansai 5 

IV kursas 
VII semestras 
 

Graikų civilizacijos įtaka/ Darbo santykiai 5 
Viešieji ryšiai 5 
Žmogiškųjų išteklių valdymas  5 
Kelionių agentūros valdymas 5 
Įmonių veiklos strategija ir planavimas 5 
Projektas/ Verslo etika/ Buhalterija ir finansai 5 

IV kursas 
VIII semestras 
 

Graikų civilizacijos įtaka/ Organizacin÷ 
psichologija/Komunikacija 

5 

Praktika Profesin÷ praktika  40 
Baigiamasis darbas Baigiamasis (kvalifikacinis) darbas (projektas)  10 
Dalykų aprašai Dalykų aprašai paruošti anglų kalba. 
Studijų kalba Studijų metu d÷stoma tik anglų kalba. 
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis „The Phillips College“ VLVK duomenimis. 
 
D÷stymo metodai. Studijų programą sudaro 48 dalykai. Pirmame ir antrame kurse d÷stomi 

bendrojo lavinimo (humanitariniai, socialiniai, ekonominiai ir informacinių technologijų) dalykai. 

Antrame kurse d÷stomi privalomi dalykai. Trečiame ir ketvirtame kurse d÷stomi specialyb÷s dalykai ir 

atliekamos praktikos. Praktikos metu vyksta intensyvus praktinis mokymas. Studentai įgyja praktinius 

įgūdžius ir išmoksta priimti sprendimus, geba valdyti konfliktus, rinkti, teikti informaciją, naudotis 

įvairiomis informacin÷mis priemon÷mis naudojamomis turizmo ir kelionių organizavimo versle.  

Praktika studijų programoje atskirai n÷ra išskirta, praktika vyksta studijuojant atskirus studijų 

programos dalykus. Baigiamasis egzaminas studijų programoje yra įvardintas projektu. Studentas 

baigiamąjį darbą rengia 7 ir 8 semestre. Baigiamasis darbas, tai rašto darbas, kuris baigus studijas 

pristatomas ir įvertinamas. „The Philips College“ vykdomos nuolatin÷s ir ištęstin÷s studijos, vakarin÷s 

studijos nevykdomos, bet esant poreikiui gal÷tų būti vykdomos. 

Studijų programų apimtis kreditais nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams yra vienoda. Kolkas 

„The Philips College“ nevykdoma rekreacijos ir turizmo studijų programa, tačiau vienoje iš šioje 

kolegijoje vykdomų studijų programų „Ryšiai su visuomene“, yra numatyta „Kelionių ir turizmo“ 

specializacija. „The Philips College“ studijų procese taikoma daug įvairių studijų metodų:  
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1. Paskaitos, kurių metu studentai supažindinami su dalykų teoriniais pagrindais, 

skirtingomis įvairių aspektų interpretacijomis; stengiamasi studentus sudominti dalyko studijomis, 

motyvuoti juos gilintis ir tikslingai savarankiškai studijuoti.  

2. Seminarai, kurių metu vyksta diskusijos, debatai, darbų pristatymai; dažniausiai 

gilinamasi į paskaitų metu kilusius klausimus.  

3. Konsultacijos, kuriomis siekiama papildyti paskaitas; studentams sudaroma galimyb÷ 

gauti išsamesnę konsultaciją, konsultuotis ir diskutuoti individualiai. 

4. Atvejų analiz÷ (ang. case study), leidžia studentams lavinti analitinius ir problemų 

sprendimo geb÷jimus, sudaro galimybes tobulinti sprendimų pri÷mimo ir įgyvendinimo įgūdžius, moko 

įtakoti žmones, siekiant, kad jie veiktų pagal numatytą veiksmų planą. 

5. Projektai, sudarantys studentams galimybę apjungti įgytus įgūdžius ir žinias. Vykdydami 

projektus studentai įgyja tyrimų atlikimo praktin÷s patirties.  

 

„The Philips College“ didelis d÷mesys skiriamas studijų procese taikomiems studijų metodams. 

D÷stytojams organizuojami seminarai šia tematika, tiriant studentų pasitenkinimą dalyko studijomis ir 

dalyko žinių bei kompetencijų įgijimą. Viena iš taikomų vertinimo dimensijų – studijų procese 

naudojami mokymo metodai. D÷stytojai skatinami studijų procese taikyti kuo daugiau ir įvairesnių 

mokymo metodų, siekiant kuo aktyvesnio studentų dalyvavimo paskaitų ir seminarų metu, didesn÷s 

studentų motyvacijos ir pasitenkinimo studijomis, kuo geresnio studentų žinių bei kompetencijų 

įgijimo. Atsižvelgiant į tai, kad „The Philips College“ vykdoma pakankamai griežta pedagoginio 

personalo atranka, periodiškai vertinama d÷stytojų kvalifikacija ir pedagogin÷ kompetencija, veikia 

aiški pedagogų vertinimo, kontrol÷s ir motyvavimo sistema. 

Kadangi daugelis d÷stytojų aktyviai dalyvauja tarptautiniuose mainuose, tarptautin÷se 

konferencijose, vykdo tarptautinius projektus, studijuoja naujausią literatūrą užsienio kalba, galima 

teigti, kad d÷stomų dalykų turinys yra šiuolaikiškas. Kolegijos studentai supažindinami su naujausia 

teorija, jos taikymo galimyb÷mis ir pažangiausiais praktiniais pasiekimais.  

„The Philips College“ yra numatyti kiekvieno semestro dalykai ir kiekvieno dalyko bendra 

studijų apimtis. Daugelio mokomųjų dalykų studijų apimtis yra 5 ECTS kreditai. Dalyko studijų dalys, 

tenkančios teoriniams ir praktiniams užsi÷mimams, n÷ra nustatytos. Vidinis kontaktinio darbo elementų 

paskirstymas tam tikro dalyko studijose (paskaitos, pratybos, konsultacijos) yra nustatomas 

atsižvelgiant į dalyko specifiką, dalyko tikslus ir d÷stytojo nuomonę.  
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Savarankiško darbo apimtis dalyko studijose nustatoma atsižvelgiant į dalyko studijoms 

suplanuotą studijų apimtį, tačiau taip pat priklauso nuo dalyko specifikos. Didžiausias savarankiško 

darbo dalis sudaro literatūros studijavimas, pasirengimas seminarams, pasirengimas tarpiniams ir 

galutiniam žinių patikrinimams, tyrimų atlikimas, projektų ir jų prezentacijų rengimas.  

Žmogiškieji ištekliai. „The Philips College“ pasižymi gana sud÷tinga valdymo aparato sandara. 

Pagrindinis kolegijos valdymo organas yra Valdymo taryba, kurią sudaro penki kolegijos savininkų 

paskirti atstovai, deleguojami trejiems metams. Valdymo taryba sprendžia visus pagrindinius kolegijos 

valdymo klausimus. Ši taryba taip pat renka kolegijos vadovą ir sekretorių. 

Valdymo tarybai spręsti pagrindinius kolegijos valdymo klausimus padeda pagrindiniai 

organizaciniai organai, kurių vidin÷ struktūra kiekvienais metais peržiūrima. Kiekvienas valdymo 

organas yra atsakingas už jam priskirtas specifines sritis. „The Philips College“ valdymo aparatą 

sudaro: 

• Kolegijos konsultacin÷ Taryba. Atlieka patariamąją funkciją strateginiams kolegijos 

klausimams spręsti, pataria rektoriui, teikia rekomendacijas studijų, studentų pri÷mimo, rezultatų 

įvertinimo, kolegijos baigimo, studijų proceso valdymo ir kitais klausimais. 

• Akademinis komitetas. Sprendžia visus akademinius klausimus, įskaitant ir akademinių 

standartų diegimą, studentų pri÷mimą bei studijų baigimą ir kitus klausimus (studijų struktūra, 

reikalavimai stojantiesiems, mokymo metodai, egzaminų procedūra ir pan.). 

• Administracinis komitetas. Sprendžia visus administracinius kolegijos valdymo klausimus 

(studentų gerov÷, sportas, ekskursijos, socialiniai klausimai, kultūrinis aktyvumas, studijų 

tvarkaraščiai, studentų integravimas, studentų žurnalas, studijų patalpų užimtumas ir pan.). 

• Drausminis komitetas. Sprendžia visus studentų disciplinos laikymosi klausimus. 

 

Materialiniai ištekliai. Studijų proceso organizavimui „The Philips College“ turi 1780 m2 

patalpas, kuriose įrengtos 9 auditorijos, 3 kompiuterin÷s klas÷s. Kompiuterin÷se klas÷se įrengtos po 

12–16 darbo vietų, aprūpintos kompiuteriais, su būtina programine įranga. Bibliotekos fondai sudaro 

4100 pavadinimų leidiniai, iš jų 22 proc. sudaro anglų kalba, 13 proc. literatūra skirta turizmo 

klausimais. Apie 3 proc. gaunamų pajamų kolegija skiria bibliotekos fondams papildyti. Bibliotekos 

fondus stengiamasi papildyti naujausia 1–5 egz. literatūra.  
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Programų vadyba (programų administravimas, vidinis studijų kokyb÷s užtikrinimas). „The 

Philips College“ formuodama savo akademinį personalą ypatingą d÷mesį skiria darbuotojų mokslinei, o 

ne praktinei veiklai. Tai rodo akademinio personalo sud÷tis – net 70 proc. kolegijos lektorių yra 

profesoriai iš Anglijos, JAV, Graikijos, Vokietijos, Italijos, Kipro ir Kanados. Tokie kolegijos rodikliai 

rodo labai aukštą kolegijos lektorių kvalifikaciją bei ypatingą kolegijos vykdomų studijų 

tarptautiškumą. Visi kiti 30 proc. kolegijos lektorių sudaro įvairių sričių praktikai, kurie dažnai neturi 

tos srities išsilavinimo, bet labai didelę praktinę patirtį.  

Reikia pažym÷ti, nors kolegijos akademinį personalą didžiąja dalimi sudaro teoretikai, o ne 

praktikai, čia ypatingas d÷mesys yra skiriamas praktinei veiklai d÷stytojams ir studentams aktyviai 

dalyvaujant įvairiuose projektuose, kuriuose sprendžiamos realios situacijos pasitelkiant akademines 

žinias. Tokį akademikų įsitraukimą į projektus kolegijos vadovyb÷ vertina kaip realią praktinę 

(ekspertinę) veiklą.  

Kolegijoje vykdomos rekreacijos ir turizmo pakraipos specializacija neturi specialiai paruoštų 

mentorių, kurie kuruotų šios programos studentų integravimąsi į studijų procesą ir bendruomen÷s 

gyvenimą, tačiau, kiekvienas studentas turi jam paskirtą patar÷ją, kuris dažniausiai būna bendras visai 

studentų grupei. Patar÷jas privalo pad÷ti studentui integruotis ir patarti akademiniais bei kitais studentui 

svarbiais klausimais. Esant būtinybei patar÷jas gali susisiekti su studentų t÷vais. Patar÷jas reguliariai 

teikia informaciją skyrių vadovams apie studentų mokymosi problemas ir aktyvumo stoką.  

Studijų kokyb÷s kolegijoje užtikrinimo priemones galima suskirstyti į tam tikras grupes: 

1. Formaliosios kokyb÷s užtikrinimo priemon÷s. Kai kurios mokymo programos (tame tarpe 

ir rekreacijos bei turizmo srities specializacija) yra akredituojamos Kipro Akreditacin÷s Tarybos. 

Programos akredituojamos ketveriems metams.  

2. Neformalios kokyb÷s užtikrinimo priemon÷s: 

1. Vietinis testas. Naujiems kolegijos studentams studijų pradžioje yra paskirta vadinama 

orientacin÷ savait÷, kurios metu kiekvienam studentui yra duodama pildyti specialų testą. Šiuo testu 

siekiama išsiaiškinti kiekvieno studento potencialą. Informacija yra saugoma studentų duomenų baz÷je.  

2. Bendras testas išklausius kursą. Išklausius tam tikrą kursą, studentų grupei yra 

duodama pildyti bendras testas, kurio tikslas – išsiaiškinti išklausyto kurso kokybę. Testo klausimai 

apima tris grupes: d÷stytojo kursų turinį, d÷stymo kokybę ir metodus, kolegijos administracijos 

teikiamų paslaugų kokybę bei kolegijos valdymo sistemą ir studentų pasiūlymus, ką reik÷tų keisti 

kolegijos veikloje. 
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3. Stipendijos. Kolegijos kiekvienais metais geriausiai besimokantiems savo studentams 

skiria stipendijas, kas taip pat gali būti traktuojama kaip motyvacin÷ priemon÷ siekiant studijų kokyb÷s 

ir geresnių studentų studijų rezultatų. Kartą per metus skiriamos po dvi stipendijas kiekvienos studijų 

programos studentams.  

4. Prizai. Kiekvienais metais kolegija skiria prizus tiems savo studentams, kurie 

labiausiai išgarsino kolegijos vardą už jos ribų arba tiems, kurie padar÷ didžiausią pažangą per 

pastaruosius metus. Tiems studentams, kurie pasiek÷ reikšmingų rezultatų dalyvaujant įvairiose 

socialin÷se akcijose ar tam tikrų grupių veikloje, kolegija skiria specialiuosius prizus. 

5. Konsultavimo paslaugos. Kolegija nesenai prad÷jo teikti konsultavimo paslaugas savo 

studentams. Konsultavimo centras yra savotiškas studentų problemų sprendimų centras, kurio tikslas 

yra atskleisti ir sustiprinti kiekvieno studento galimybes ir pasitik÷jimą savimi. Šiame centre kartais yra 

organizuojamos specialios darbo grup÷s, siekiant atskleisti tam tikrus, specifinius studentų geb÷jimus ir 

įgūdžius. Šis centras ypatingą d÷mesį skiria specifin÷ms studentų grup÷ms, kuriems gali būti sunkesnis 

studijų procesas ir integracija (pvz. vyresniems studentams, moterims). 

6. Studentų dalyvavimas. Kadangi studentai yra pagrindiniai mokymo paslaugų klientai, 

siekiant išsiaiškinti jų lūkesčius ir poreikius, jie yra įtraukiami į kolegijos valdymo procesą per 

kolegijos tarybą ir komitetus. 

7. Pagarba. Kolegijoje yra skatinama ypatinga pagarba kiekvienam akademin÷s 

bendruomen÷s nariui bei administraciniam personalui, gerbiamos kiekvieno asmens teis÷s bei laisv÷, 

skatinamos intelektualios diskusijos, gerbiama ir skatinama išsakyti kiekvieno asmeninę nuomonę.. 

8. Studentų pažangumo kontrol÷s sistema. Tiems studentams, kurie pasižymi labai 

blogais semestro mokymosi rezultatais, yra taikomas „bandomasis laikotarpis“, kurio metu studentai 

yra skatinami pagerinti savo mokymosi rezultatus. Šis laikotarpis gali tęstis ne daugiau negu du 

semestrus iš eil÷s. Jeigu studento rezultatai pasibaigus „bandomajam laikotarpiui“ neger÷ja, jam 

draudžiama toliau siekti pabaigti studijas, tačiau n÷ra uždrausta mokytis kolegijoje siekiant 

neformalaus išsilavinimo. 

9. Karjeros konsultavimas. Kolegijos studentai taip pat yra aktyviai konsultuojami 

karjeros valdymo klausimais: darbo paieškos ir strategijos, gyvenimo aprašymo bei interviu klausimais. 

 

Kiekvienais metais „The Philips College“ išsiunčia vieno semestro studijoms arba praktikai į 

užsienio institucijas apie 20 studentų. Taip pat priima pas save kiekvienais metais apie 30 studentų. 
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Atrenkant išvykstančius studentus, kolegija susiduria su problemomis. Dauguma „The Philips College“ 

studentų yra atvykę iš trečiųjų šalių. Siųsti juos pagal mobilumo programas į užsienio institucijas – 

labai didel÷ atsakomyb÷ ir daug sunkumų su dokumentais bei vizomis. Kipro studentai mielai vyksta į 

užsienį studijoms, tačiau sunku rasti partnerius, kurių studijų programos atitiktų „The Philips College“ 

studijų programas, nes daugiausia kipriečių studijuoja informacines technologijas.  

Kitų Europos šalių studentai mielai atvyksta į Kiprą studijoms. Tai tarptautin÷ kolegija, kurioje 

studijuoja pačių įvairiausių tautybių ir rasių studentai. Atvykstančius studentus vilioja galimyb÷ 

susirasti draugų, šilti santykiai tarp d÷stytojų ir studentų, įdomus studentiškas gyvenimas, galimyb÷ 

susipažinti su kita kultūra bei tradicijomis. Taip pat nemažą vaidmenį vaidina ir pietietiškas klimatas, 

gamta bei skanus maistas. 

Atvykstantiems studentams kolegija bendrabučio neturi, tačiau studentai nuomoja butus.  

Kipre n÷ra jokių problemų su anglų kalba, nes tai buvusi Anglijos kolonija. Visi d÷stytojai 

puikiai kalba angliškai, visi dalykai d÷stomi anglų kalba, išskyrus tam tikrus dalykus pedagogikos 

studijų programoje. Kiekvienais metais apie 9 „The Philips College“ d÷stytojus vyksta pagal mainų 

programas, taip pat apie 10–15 d÷stytojų atvyksta į kolegiją iš užsienio institucijų 

„The Philips College“ aktyviai dalyvauja projektin÷je veikloje, šiuo metu įgyvendina keletą 

mobilumo projektų pagal Leonardo da Vinči mokymosi visą gyvenimą programą, taip pat pagal 

Erasmus programą įgyvendina intensyvią programą skirtą kompetencijų ugdymui realioje aplinkoje.  

„The Philips College“ taip pat vykdo mokslinius tyrimus, didelį įdirbį kolegija padar÷ 

žmogiškųjų išteklių ir technologijų srityje, kolegija nuolat ieško galimų finansavimo šaltinių 

moksliniams tyrimams atlikti.  

Apibendrinant galima teigti, kad „The Philips College“ yra patraukli geografiškai, su itin aukšta 

studijų kokybe bei puikiomis sąlygomis studijoms, tačiau laikytina netinkamu partneriu, vykdant 

jungtinę studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“, d÷l ketinimų bei siekių tapti aukštąja 

universitetine mokykla. Be to, jau dabar vykdoma „Viešųjų ryšių“ studijų programa, kartu su „Turizmo 

ir kelionių“ specializacija yra universitetin÷ studijų programa. Šios kolegijos statuso bei aukštojo 

mokslo lygio pasikeitimas sukeltų sunkumų įgyvendinant jungtinę studijų programą. 
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3.6. Esamų studijų programų įvertinimas, palyginimas, probleminių sričių 
identifikavimas 

Ankstesn÷se studijos dalyse išanalizavus esamas potencialių užsienio partnerių studijų 

programas, būtina jas palyginti ir įvertinti. Šioje galimybių studijos dalyje bus palygintos ir įvertintos 

esamos studijų kryptys ir studijų programos, d÷stymo metodai, žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, 

studijų programų vadyba ir kt. 

 

3.6.1. Studijų kryptys ir studijų programos 

Šiuo metu socialinių mokslų srityje turizmo ir poilsio kryptyje VLVK vykdo studijų programą 

„Rekreacijos ir turizmo verslo vadyba” profesiniam bakalauro laipsniui gauti. Išanalizavus užsienio 

aukštosiose mokyklose vykdomas studijų programas pasteb÷ta, kad panašių studijų programų n÷ra 

(žiūr÷ti 7 lentelę): „MT&M College“ (Bulgarija) „Ekonomikos ir vadybos“ studijų programoje 

vykdoma „Turizmo vadybos“ specializacija“; „The College of Tourism and Ecology“ (Lenkija) 

vykdoma studijų programa „Poilsis ir turizmas“; „Albert College“ (Latvija) – „Kultūrinio turizmo 

vadyba“, pastaroji studijų programa itin savita ir išskirtin÷. „The Philips College“ (Kipras) turizmo ir 

rekreacijos studijų programos n÷ra, šioje kolegijoje „Viešųjų ryšių“ studijų programoje yra vykdoma 

„Kelionių ir turizmo“ specializacija. 

       7 lentel÷ 

Studijų programų palyginimas 

Kolegija (šalis)  
Rodikliai VLVK 

(Lietuva) 
„MT&M 
College“ 

(Bulgarija) 

„The 
College of 
Tourism 

and 
Ecology“ 
(Lenkija) 

Albert College“ 
(Latvija) 

„The Philips College“ 
(Kipras) 

Studijų 
programa 

Rekreacijos ir 
turizmo 
verslo vadyba 

 Poilsis ir 
turizmas 

Kultūrinio 
turizmo vadyba 

- 

Atitinkamos 
studijų 
programos 
specializacija 

- „Ekonomikos 
ir vadybos“ 
specializacija 
„Turizmo 
vadyba“ 

- - „Viešųjų ryšių“ 
specializacija „Turizmas ir 
kelion÷s“ 

Nuolatinių 
studijų 
trukm÷ 

3 metai 3 metai 3 metai 2 metai 4 metai 



Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ galimybių studija        56 

Ištęstinių 
studijų 
trukm÷ 

4 metai 4 metai 4 metai 2,5 metai - 

Kreditų 
skaičius  

180 ECTS 180 ECTS 180 ECTS 120 ECTS 240 ECTS* 

Studijuojamų 
dalykų 
skaičius  

34 33 44 25 48 

Specializacijų 
skaičius 

2 - 4 - - 

Praktikų 
skaičius 

3 1 3 2 1 

Baigiamasis 
darbas 

Taip - Taip Taip Taip 

Baigiamasis  
(kvalifikacijos) 
egzaminas 

- Taip Taip Taip - 

Dalykų 
aprašai 

Lietuvių 
kalba 

Bulgarų 
kalba 

Lenkų 
kalba 

Latvių kalba Anglų kalba 

Studijų kalba Lietuvių  Bulgarų  Lenkų  Latvių  Anglų  
*vykdoma universitetin÷ studijų programa. 
Šaltinis. Sudaryta autorių. 

Lietuvoje, kaip ir daugelyje užsienio kolegijų, studijos trunka 3 metus studijuojant nuolatin÷se 

studijose ir 4 metus studijuojant ištęstin÷se studijose. Studijos apima 180 ECTS kreditų. Trumpesn÷ 

studijų trukm÷ ir mažesn÷ studijų apimtis kreditais yra studijuojant pagal studijų programą „Kultūrinio 

turizmo vadyba“ Latvijoje „Albert College“. Šioje kolegijoje nuolatin÷s studijos trunka 2 metus, o 

ištęstin÷s studijos tik 2,5 metų. Studijos apima 120 ECTS kreditų. Tačiau studijos Kipro „The Phillips 

College“ trunka ilgiau nei Lietuvoje – 4 metus. Pabr÷žtina ir tai, kad studijuoti pagal „Kelionių ir 

turizmo“ specializaciją galima tik nuolatine studijų forma. Studijų apimtis šioje kolegijoje yra didesn÷ 

nei kitose analizuotose kolegijose ir apima 240 ECTS kreditų, tačiau būtina pamin÷ti, kad analizuojama 

studijų programa yra universitetin÷. Išanalizavus studijų trukmę ir apimtį skirtingų šalių kolegijose 

pasteb÷ta skirtinga praktika, tačiau rengiant ir įgyvendinant jungtinę studijų programą bei numatant 

studijų trukmę bei apimtį pagal šią programą vert÷tų prisiminti, kad vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, studijų nuolatine forma vienų metų įprastin÷ apimtis tur÷tų 

būti 60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45 kreditai. Studijų ištęstine forma vienų metų apimtis turi būti ne 

didesn÷ kaip 45 kreditai, o bendra studijų šia forma trukm÷ neturi būti daugiau kaip pusantro karto 

ilgesn÷ negu nuolatin÷s formos studijos. Pirmosios pakopos koleginių studijų programos apimtis tur÷tų 
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būti ne mažesn÷ kaip 180 ir ne didesn÷ kaip 240 kreditų.7 Analizuojant studijų programas pasteb÷ta, 

kad studijų programos specializacijos „Turizmo vadyba“ ir studijų programos „Kultūrinio turizmo 

vadyba“ dalykai yra d÷stomi specifiškai, t. y. pirmame semestre d÷stomi tik bendrojo lavinimo 

(humanitariniai, socialiniai, ekonominiai ir informacinių technologijų) dalykai. Antrame semestre 

d÷stomi tik specialieji (profesiniai) dalykai. Trečiame semestre d÷stomi tik laisvai pasirenkami dalykai. 

Ketvirtame semestre atliekamos praktikos ir rengiamas baigiamasis darbas. Tuo tarpu kitose studijų 

programose „Rekreacijos ir turizmo verslo vadyba“ bei „Poilsis ir turizmas“ kiekviename semestre yra 

numatyti tiek bendrieji, tiek privalomieji, tiek ir laisvai pasirenkami dalykai. Tačiau tiek vienu, tiek ir 

kitu min÷tu atveju, d÷stomų dalykų išd÷stymas neturi pastebimų privalumų ar trūkumų. Toks 

studijuojamų dalykų išd÷stymas gal÷tų būti naudingas tuo atveju jeigu įgyvendinant jungtinę studijų 

programą „Sveikatingumo verslo vadyba“ būtų numatytos skirtingos specializacijos. Visose studijų 

programose yra numatyti bendrieji, specialieji (profesiniai) bei laisvai pasirenkami dalykai, bei 

atliekama praktika, rengiamas baigiamasis darbas. Pažym÷tina tai, jog „Kelionių ir turizmo“ 

specializacijoje studentų praktika n÷ra išskiriama atskirai, praktika yra integruota į studijų programos 

dalykus. Kaip rodo atlikta analiz÷ kolegijos nevienodai ugdo praktinius studentų įgūdžius, 

numatydamos skirtingą praktikų skaičių. 

Vertinant studijų programų sandarą ir turinį pasteb÷ta, kad studijų programoje „Rekreacijos ir 

turizmo verslo vadyba“ bei „Turizmo vadybos“ specializacijoje „Ekonomikos ir vadybos“ studijų 

programoje d÷stomi dalykai labiau orientuoti į tiksliuosius mokslus pavyzdžiui, aukštąją matematiką, 

matematinę statistiką, mikro ir makro ekonomiką, apskaitą ir t.t. Tuo tarpu studijų programoje „Poilsis 

ir turizmas“ Lenkijoje yra d÷stoma daug šviet÷jiško, kultūrinio pobūdžio dalykų tokių kaip: 

visuomen÷s istorija XX a., architektūros ir meno istorija, ekologija ir aplinkotyra, krašto pažinimas, 

kelionių geografija ir pan. Atsižvelgiant į tai, kad „Albert College“ vykdoma studijų programa 

„Kultūrinio turizmo vadyba“ yra taip pat susijusi su kultūra d÷stomi bendrieji dalykai yra vadybinio 

pobūdžio, n÷ra tiksliųjų mokslų (ekonomikos, matematikos ar statistikos), d÷stomi kultūrinio pobūdžio 

dalykai tokie kaip: kultūros raida, kultūros politika, Latvijos istorija ir pan. Tačiau reik÷tų pamin÷ti, 

kad visose studijų programose pakankamas d÷mesys skiriamas profesiniams turizmo ir/ar rekreacijos 

dalykams (išskyrus „The Philips College“, kurios „Kelionių ir turizmo“ specializacijoje studijuojamų 

dalykų tarpe pasigendama profesinių, specifinių dalykų, susijusių su turizmu), užsienio kalboms, 

                                                           
7 2009 m. balandžio 30 d. LR Mokslo ir studijų įstatymas Nr. XI-242 (Žin., 2009-05-12, Nr. 54-2140). 
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informacinių technologijų studijoms. Rengiant bei įgyvendinant jungtinę studijų programą 

„Sveikatingumo verslo vadyba“ tur÷tų būti atsižvelgiama į tarptautinį šios studijų programos aspektą, 

tod÷l vert÷tų numatyti bendrąsias disciplinas, susijusias su tarptautinio verslo pagrindais, tarptautine 

rinkodara, ES rinkos, tyrimų metodologijos pagrindais, visuotin÷s kokyb÷s vadyba, tarptautinio verslo 

etika, tarptautine komercine teise, tarptautine komunikacija ir pan. Studijos baigiamos labai skirtingai 

vienose kolegijose rengiamas tik baigiamasis darbas (VLVK, „The Philips College“) ar laikomas tik 

baigiamasis egzaminas („MT&M College”), kitose – laikomas baigiamasis egzaminas bei rengiamas 

baigiamasis darbas („Albert College“, „The College of Tourism and Ecology“). Atkreiptinas d÷mesys, 

kad tik „The Philips College“ studijos vyksta anglų kalba, kitose kolegijose studijuojama 

nacionalin÷mis kalbomis.  

 

3.6.2. D÷stymo metodai 

Visose kolegijose studijų metu organizuojamos paskaitos, seminarai ir egzaminai. Taip pat 

beveik visose yra galimos nuolatin÷s bei ištęstin÷s studijos. VLVK tai pat vykdomos ir nuotolin÷s 

studijos, „The College of Tourism and Ecology“ apie 10 proc. visų turizmo ir rekreacijos studijų 

programos dalykų taip pat d÷stoma virtualiu būdu. Visgi, atsižvelgiant į jungtin÷s studijų programos 

tarptautiškumą vert÷tų visose kolegijose numatyti galimybę tam tikrus dalykus studijuoti 

nuotoliniu/virtualiu būdu, tai suteiktų studijoms lankstumo, padidintų jungtin÷s studijų programos 

patrauklumą bei pagerintų studijų kokybę. 

Išanalizavus d÷stymo metodus kolegijose pasteb÷ta, kad visos analizuojamos kolegijos didelį 

d÷mesį skiria studentų praktiniam mokymui. VLVK tuo tikslu panaudoja platų socialinių partnerių, 

potencialių darbdavių tinklą, simuliacinę įmonę praktinio mokymo firmą (PMF) „Biurometa" ir 

projektines veiklas, tačiau šioje kolegijoje jaučiamas praktikų atlikimo užsienio viešbučiuose trūkumas, 

tod÷l jungtin÷ studijų programa pad÷tų pasinaudojant partnerių sukaupta patirtimi bei materialine baze 

praktikas įgyvendinti realioje aplinkoje. Tam labai pasitarnautų „MT&M College“, kuri praktikoms 

atlikti ketina ne tik taikyti naują edukacinę „Business–Starter“ metodiką, bet ir kurortiniame miestelyje 

prie Juodosios jūros atidaryti viešbutį, kuriame studentai atlikin÷s praktiką. „Geruoju praktikų atlikimo 

pavyzdžiu“ galima laikyti ir „The College of Tourism and Ecology“ studentų atliekamas apmokamas 

praktikas užsienio šalių viešbučiuose, praktikų atlikimo metu studentai yra labai motyvuoti ir d÷l 

organizuojamų konkursų poilsinei kelionei laim÷ti. Keistai atrodo „The Phillips College“ praktikų 
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organizavimas, tiksliau jų nebūvimas. Kaip jau min÷ta anksčiau, šioje kolegijoje praktika yra įtraukta į 

atskirus studijų dalykus, tačiau galime daryti prielaidą, kad toks praktikų modelis neužtikrina 

pakankamo studentų praktinių įgūdžių įgijimo. 

Analizuojant studijų programų d÷stymo metodus pasteb÷ta, kad jų kolegijos taiko daug ir įvairių, 

tai ir probleminis mokymas, praktinių situacijų analiz÷, komandinis darbas ir pan. Šiuo aspektu būtu 

galima išskirti „Albert College“, kuri studijų procese organizuoja paskaitas–mokomąsias ekskursijas į 

verslo įmones bei organizacijas, vykdant paskaitas taip pat taiko įdomią praktiką, kai vienu metu tam 

tikrą paskaitą veda du d÷stytojai (vadinama „paskaita duetu“), į studijų procesą dažnai integruoja 

retorikos geb÷jimus lavinančias užduotis, per dalykų pratybas vykdo „rolių žaidimus“, praktinių 

situacijų analizę. Išanalizavus visose kolegijose taikomus d÷stymo metodus galima teigti, kad esamų 

d÷stymo metodų pritaikymas naujos jungtin÷s studijų programos įgyvendinimui būtų pakankamas.  

Atsižvelgiant į tai, kad jungtin÷ studijų programa bus tarptautin÷, labai svarbu užtikrinti tinkamą 

programos d÷stymą anglų kalba. Tai netur÷tų būti problematiška, nes visų kolegijų d÷stytojai yra 

aukštos kvalifikacijos, turintys puikias anglų kalbos žinias, visgi sunkumų gal÷tų tur÷ti „Albert 

College“ d÷stytojai, neturintys tarptautin÷s patirties bei praktikos d÷styti anglų kalba. Šiuo aspektu itin 

pozityviai galima vertinti „The Phillips College“, kurioje paskaitos d÷stomos tik anglų kalba, dalykų 

aprašai taip pat parengti anglų kalba. Tuo tarpu kitoms kolegijoms studijų programos dalykų aprašų 

parengimas anglų kalba gali pareikalauti didesnių laiko sąnaudų. 

Apibendrinant d÷stymo metodus bei būdus galima teikti tam tikras rekomendacijas jungtin÷s 

„Sveikatingumo verslo vadybos” studijų programos parengimui bei įgyvendinimui: 

1. Numatyti galimybę studijuoti nuotoliniu būdu. 

2. Taikyti naujus, novatoriškus d÷stymo metodus: „paskaitas duetu“, „rolių žaidimus“ bei kt. 

3. Programą d÷styti anglų kalba. 

4. Studentų praktikas organizuoti realioje verslo aplinkoje, t.y. viešbučiuose. 

 

3.6.3. Žmogiškieji ištekliai 

Apibendrinant kolegijose dirbantį personalą pasteb÷ta, kad kolegijų personalą sudaro d÷stytojai, 

administracija ir kiti tarnautojai. Kolegijų d÷stytojai dirba profesorių, docentų, lektorių, asistentų 

pareigyb÷se. Kolegijos kviečia dirbti ir kitų šalių mokslo ir studijų įstaigų darbuotojus, verslo ir kitų 

ūkio sričių specialistus. Išanalizavus kolegijų žmogiškuosius išteklius galima teigti, kad daugelis 
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kolegijų studijų programose dirbančių pedagogų yra aukštos kvalifikacijos. Dauguma pedagogų turi 

mokslinius laipsnius, tod÷l gerų specialistų potencialas naujai jungtinei studijų programai yra 

pakankamas. Atkreiptinas d÷mesys tik į d÷stytojų, dalyvaujančių studijų programose, skaičių, kuris 

kolegijose labai skiriasi: „Turizmo vadybos“ studijų programoje Bulgarijoje dalyvauja 70 d÷stytojų. 

Studijų programoje „Poilsis ir turizmas“ Lenkijoje per semestrą vidutiniškai dalyvauja 20 d÷stytojų, tai 

yra labai didelis skaičius per visas studijas. Mažiausiai d÷stytojų dalyvauja studijų programoje 

„Kultūrinio turizmo vadyba“ Latvijoje – 27, be to šią studijų programą administruoja vos 1 žmogus, o 

ne kolegijų administracijos, turinčios po 10–15 darbuotojų. Pažym÷tina ir tai, jog šioje kolegijoje 

dažnai vieną dalyką d÷sto du d÷stytojai.  

Kolegijų vertinimo metu taip pat pasteb÷ta, kad visos kolegijos (išskyrus „The Phillips College“), 

formuodamos savo pedagoginį personalą pakankamai didelį d÷mesį skiria d÷stytojams praktikams, 

turintiems didelę patirtį konkrečioje verslo srityje, o ne d÷stytojams teoretikams (kaip tai būdinga „The 

Phillips College“). 

Įvertinti jungtin÷s studijų programos įgyvendinimui reikalingą d÷stytojų skaičių sunku, 

neįvertinus galimos studijų programos paklausos, galimų studentų srautų, tačiau galima daryti 

prielaidą, kad daug papildomų etatų jungtin÷s studijų programos administravimui bei įgyvendinimui 

neprireiks, pagrindinai tur÷tų pakakti kolegijų turimų žmogiškųjų resursų. 

3.6.4. Materialiniai ištekliai 

Beveik visose kolegijose yra sudarytos tinkamos sąlygos studijoms, kaip tai parodyta 8 lentel÷je. 

Visose yra pakankamas kiekis auditorijų, kompiuterinių klasių, kompiuterin÷s bei programin÷s 

įrangos 

Verta pamin÷ti, kad VLVK turi didžiausias disponuojamas patalpas ir daugiausia didelių 

auditorijų, ar net konferencijų salę, talpinančių iki 630 studentų vienu metu, taip pat kolegija turi 

daugiausia kompiuterizuotų darbo vietų. Visos kolegijos disponuoja gausiais bibliotekų resursais 

(daugiausia rašytinių šaltinių yra sukaupusi VLVK), kuriais gali naudotis studentai bei d÷stytojai. 

Būtina pamin÷ti, kad kolegijos šiuo metu vykdydamos rekreacijos ir turizmo studijų programas 

nenaudoja specifin÷s programin÷s įrangos ar kompiuterinių programų, tod÷l galima daryti prielaidą, 

kad ateityje gali prireikti tam tikrų kompiuterinių resursų įsigijimo ar patobulinimo, susijusių su naujos 

jungtin÷s studijų programos įgyvendinimu. 
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       8 lentel÷ 

Kolegijų turimos materialin÷s baz÷s palyginimas 

Kriterijai VLVK 
(Lietuva) 

„MT&M 
College“ 

(Bulgarija) 

„The College 
of Tourism and 

Ecology“ 
(Lenkija) 

Albert 
College“ 
(Latvija 

„The Philips 
College“ 
(Kipras 

Disponuojamos 
patalpos,m2 

2068.39  2000  2000 750  1780  

Auditorijų 
skaičius 

15 8 9 9 9 

Kompiuterinių 
klasių skaičius  

5 3 3 3 3 

Kompiuterizuotų 
darbo vietų 
skaičius  

80 36 36 36 36-48 

Bibliotekų knygų 
fondai 

10000 2100 2300 3500 4100 

Programin÷ 
įranga 

Windows XP  Microsoft 
Academy 

Windows XP Amadeus nenurodyta 

Šaltinis: sudaryta autorių.  

Apibendrinant, kolegijų turimus materialinius išteklius galime teigti, kad materialioji baz÷ yra 

pakankama ir tinkama jungtin÷s studijų programos įgyvendinimui.  

 

3.6.5. Studijų programų vadyba (programų administravimas, vidinis studijų kokyb÷s 
užtikrinimas) 

Visos aukštosios mokyklos skiria pakankamai didelį d÷mesį studijų kokybei, kiekviena jų turi 

vidinę studijų kokyb÷s užtikrinimo sistemą, grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdv÷s studijų 

kokyb÷s užtikrinimo nuostatomis ir pačios aukštosios mokyklos patvirtinta veiklos kokyb÷s gerinimo 

strategija, numato veikimo būdus ir priemones, padedančius užtikrinti jos teikiamo aukštojo 

išsilavinimo kokybę. VLVK savo veikloje naudoja studijų kokyb÷s vertinimo standartą, įdieg÷ kokyb÷s 

valdymo sistemą. „MT&M College“ įdieg÷ vidinį ir išorinį studijų kokyb÷s valdymo modelį. „The 

College of Tourism and Ecology“ savo veikloje taiko paprastesnius būdus studijų kokybei užtikrinti, tai 

– d÷stytojų intensyvus bendravimas su studentais, studentų praktika užsienio šalyse, griežta d÷stytojų 

atranka, taip pat labai svarbus darbdavių vertinimas. „Albert College“ studijų kokybei užtikrinti 
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organizuoja kasmetinius studijų programos kokyb÷s vertinimus, viešus susirinkimus kolegijos veiklos 

ataskaitoms pristatyti, studentų apklausas, d÷stytojų bei kolegijos administracijos uždarus pokalbius su 

studentais ir t.t. „The Philips College“ studijų kokyb÷s užtikrinimui atlieka įvairius studentų apklausos 

testus, geriausiai besimokančius studentus skatina stipendijomis, skiria prizus labiausiai 

pasižym÷jusiems studentams, įsteig÷ studentų konsultavimo centrą ir t.t. Tod÷l galime daryti prielaidą, 

kad jungtin÷s studijų programos kokyb÷ bus užtikrinta pritaikant dabar naudojamas priemones. 

Siekdamos pagerinti studijų kokybę VLVK ir „The College of Tourism and Ecology“ 

vykdydamos savo veiklą atlieka įvairius taikomuosius mokslinius tyrimus bei mokslinius darbus, 

kuriuos pristato tarptautin÷se konferencijose, mokslo–tiriamuosiuose žurnaluose. „MT&M College“ 

ketina vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus turizmo srityje. „Albert College“ mokslin÷s veiklos 

nevykdo, atlieka tik užsakomuosius tyrimus. „The Philips College“ pasižymi savo vykdomais 

taikomaisiais moksliniais tyrimais. Kolegijų situacija bei patirtis mokslinių tyrimų srityje yra labai 

skirtinga, tačiau galima teigti, kad jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ 

sukūrimas gal÷tų prisid÷ti prie mokslin÷s veiklos vystymo nagrin÷jamosiose aukštosiose mokyklose. 

       9 lentel÷ 

Kolegijų d÷stytojų ir studentų mobilumas 

Rodiklis 
(skaičiuojama 
per vienerius 
akademinius 
metus) 

VLVK 
(Lietuva) 

„MT&M 
College“ 
(Bulgarija) 

„The College of 
Tourism and 
Ecology“ 
(Lenkija)* 

Albert College“ 
(Latvija)* 

„The Philips 
College“ 
(Kipras 

Išvykstančių 
d÷stytojų 
skaičius 

11-12 2-3 10 7 (planuojama) 9 

Atvykstančių 
d÷stytojų 
skaičius 

9-12 5-7 nenurodyta - 10-15 

Išvykstančių 
studentų 
skaičius 

3-5 18-22 10 7 (planuojama) 40 

Atvykstančių 
studentų 
skaičius 

2-16 15 0 - 30 

*pateikta paraiška Erasmus mobilumui 
Šaltinis: sudaryta autorių. 

S÷kmingą jungtin÷s studijų programos sukūrimą bei įgyvendinimą gal÷tų lemti ir tai, jog visos 

kolegijos, išskyrus „Albert College“, turi patirties įgyvendinant tarptautinius projektus, dalyvaujant 
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tarptautiniuose mainuose. VLVK dalyvauja tarptautin÷se studijų programose, šios kolegijos d÷stytojai 

ir studentai aktyviai dalyvauja mainų programose. 9 lentel÷je pateikiama apibendrinta informacija apie 

kolegijų d÷stytojų bei studentų mobilumą. 

„MT&M College“ taip pat dalyvauja mainų programose, studentai ne tik išvyksta į užsienio šalis, 

bet ir atvyksta iš užsienio studijuoti į šią kolegiją, tačiau norint padidinti išvykstančiųjų studentų 

skaičių, būtina gerinti studentų užsienio kalbų žinias bei kitomis priemon÷mis didinti jų motyvaciją. 

„The College of Tourism and Ecology“ vykdo tiek išvykstančiuosius, tiek atvykstančiuosius 

tarptautinius d÷stytojų ir studentų mainus, tačiau poreikis išvykstantiems mainams bei mobilumui yra 

kur kas didesnis negu leidžia dabartin÷s kolegijos galimyb÷s. Taip pat reik÷tų atkreipti d÷mesį, kad 

atvykstančių iš užsienio studentų į šią kolegiją kolkas nebuvo, tod÷l galima daryti prielaidą, kad ši 

kolegija užsienio studentams nebūtų patraukli įgyvendinant jungtinę studijų programą. Kita vertus, 

jungtin÷ studijų programą gal÷tų padidinti šios kolegijos patrauklumą. „The Philips College“ taip pat 

labai aktyviai vykdo d÷stytojų, o ypač studentų, mainus. Jungtin÷ studijų programa „Sveikatingumo 

verslo vadyba“ sudarytų galimybę kolegijų d÷stytojams bei studentams įgyti tarptautin÷s patirties, 

paskatins d÷stytojų bei studentų mobilumą bei padidins šių aukštųjų mokyklų konkurencingumą, tod÷l 

visų kolegijų d÷stytojams vert÷tų drąsiai, atsakingai bei kūrybingai dalyvauti jungtin÷s studijų 

programos kūrime, įgyvendinime bei tobulinime. 

 

Apibendrinant, atliktus Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų, potencialių jungtin÷s studijų 

programos rengimo bei įgyvendinimo partnerių, analizę, galima teigti, jog tikslingiausia jungtinę 

studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“ būtų rengti bei įgyvendinti trims kolegijoms – VLVK 

(Lietuva), „MT&M College“ (Bulgarija) bei „Albert College“ (Latvija). Visos įvardytos kolegijos turi 

tinkamas sąlygas bei aplinkybes, pakankamas galimybes, resursus ir geb÷jimus jungtin÷s studijų 

programos rengimui bei įgyvendinimui.  
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4. JUNGTINĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ BAIGSIANČIŲ SPECIALISTŲ 
POREIKIS DARBO RINKOJE 

Turizmo profesijos darbuotojų poreikiai auga priklausomai nuo užsienio turistų susidom÷jimo 

mūsų šalimi bei nuo šalies socialinių – ekonominių poreikių. Taip pat turizmo profesijos darbuotojų 

poreikius lemia ir vietinis turizmas. T.y. kiek vietinių gyventojų renkasi poilsį savo šalyje, vietoj to, jog 

atostogautų užsienyje. Baigusieji turizmo studijas gali įkurti nuosavą turizmo ir kelionių agentūrą ar 

kitą aptarnavimo sferos įmonę, dirbti su turizmu susijusiose organizacijose, žygių vadovais, gidais, 

laisvalaikio organizatoriais. 

Turizmo vadybos, organizavimo ir turistų aptarnavimo žinių turinčių specialistų poreikis turizmo 

darbo rinkoje buvo analizuojamas įvairiuose tarptautiniuose ir Lietuvoje atliktose apklausose ir 

tyrimuose. Pajūrio regiono turizmo pl÷tros studijoje8 prognozuojama, kad aukštos kvalifikacijos darbo 

j÷gos poreikis turizmo sektoriuje sparčiai did÷s. Remiantis prognoz÷mis, bendras nekvalifikuotos darbo 

j÷gos poreikis tur÷tų maž÷ti, tačiau turizmo sektoriuje vidutinio profesinio lygmens specialistu poreikis 

labai didelis. Tam kad did÷tų kvalifikuotos darbo j÷gos poreikis būtina, jog regione veikiančios 

aukštosios mokyklos rengtų kvalifikuotus, tarptautin÷s patirties turinčius specialistus. Taip pat 

dauguma regiono darbdavių geriau ieško tinkamą kvalifikaciją turinčių darbuotojų darbo rinkoje, nei 

juos apmoko, tod÷l dauguma asmenų darbo rinkoje turi patys įgyti pakankamą kvalifikaciją prieš 

įsidarbindami. Pajūrio regiono turizmo pl÷tros9 studijoje konstatuojama, kad d÷l specialistų trūkumo bei 

nepakankamos jų kvalifikacijos Pajūrio regiono turizmo sektorius teikiamų paslaugų kokyb÷ atsilieka 

nuo Europos kurortuose teikiamų paslaugų kokyb÷s. Be to, darbuotojų trūkumas ir nepakankamas jų 

kompetencijos lygis neigiamai veikia turizmo sektoriaus paslaugų kokybę, tod÷l gerinant regiono 

turizmo sektoriaus žmogiškuosius išteklius, būtina koncentruoti mokymo įstaigų, Darbo biržos, 

darbdavių pastangas bei panaudoti užsienio šalių patirtį.  

Remiantis Lietuvos darbo biržos10 atliktų tyrimų duomenimis, pagrindin÷s Pajūrio regiono 

darbdavių rekomendacijos institucijoms, rengiančioms darbuotojus turizmo sektoriui, yra šios: 

1. mokymo kokyb÷s užtikrinimas (47 proc. respondentų teigimu); 

2. didesnio d÷mesio skyrimas praktiniam mokymui ir įgūdžių ugdymui (30 proc. 

respondentų teigimu); 

                                                           
8 Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija. Pajūrio regiono turizmo pl÷tros studija, 2007 m. Vilnius. 
9 Ten pat. 
10 Lietuvos darbo birža prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos. Prieiga per internetą www.ldb.lt  
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3. prisiderinimas prie rinkos pokyčių (25 proc. respondentų teigimu); 

4. bendradarbiavimas su darbdaviais, analizuojant mokymo poreikius ir teikiant mokymo 

paslaugas (16 proc. respondentų teigimu). 

 

Remiantis min÷tomis rekomendacijomis 10 lentel÷je yra išskiriamos šios priemon÷s, galinčios 

prisid÷ti prie Pajūrio regiono turizmo sektoriaus žmogiškųjų išteklių pl÷tros. 

10 lentel÷  

Turizmo sektoriaus žmogiškųjų išteklių pl÷tros priemon÷s 

Priemon÷ Aprašas 
Mokymų įstaigų infrastruktūros ir 
mokymo priemonių atnaujinimas  

Skiriamos investicijos į Pajūrio regiono turizmo profesinio mokymo, 
aukštojo ir universitetinio mokslo įstaigų infrastruktūros gerinimą, 
mokymo priemonių atnaujinimą, studentų gyvenamosios 
infrastruktūros atnaujinimą.  

Mokymų programų gerinimas Skiriamos investicijos mokymų programų atnaujinimui, naujų kūrimui, 
atsižvelgiant į turizmo rinkos poreikius. 

Partneryst÷s tarp mokymo įstaigų, 
darbdavių užtikrinimas ir pl÷tra 

Investicijos, orientuotos į bendradarbiavimo tarp turizmo sektoriaus 
darbdavių ir mokymo įstaigos užtikrinimą ir pl÷trą.  

Mokymo įstaigų personalo 
kompetencijos gerinimas 

Skiriamos investicijos mokymo įstaigų personalo mokymams rengti, 
kurių tikslas – kompetencijos gerinimas. 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Pajūrio regiono turizmo pl÷tros studija, 2007 m. Vilnius. 

 

Prognozuojamos specialistų paklausos visame ūkyje tyrimo rezultatai parod÷, jog turizmo srityje 

2007–2012 m. darbuotojų paklausa tur÷tų augti 62 proc.11  

Analizuojant konkrečią turizmo sektoriaus kategoriją – sveikatingumo įstaigas ir jose 

besilankančių turistų srautus – galima teigti, jog šis sektorius atitinka bendras turizmo vystymosi 

tendencijas Lietuvoje. Remiantis LR Statistikos departamento 2007-2010 metų duomenimis 

sveikatingumo įstaigose apgyvendinama apie 30 proc. visų apgyvendinimo įstaigose apgyvendinamų 

turistų. 11 lentel÷je yra pateikti sveikatingumo įstaigose apgyvendinamų turistų ir bendrai Lietuvoje 

apgyvendinamų turistų duomenys leidžia teigti, jog jie priklauso nuo ekonomin÷s situacijos. Jeigu 2009 

m. turistų skaičius sveikatingumo įstaigose ženkliai sumaž÷jo, tai atsigaunant ekonominiams 

rodikliams 2010 metais turistų skaičius prad÷jo did÷ti. Ypač pastebimas didelis užsienio turistų 

apgyvendinamų sveikatingumo įstaigose skaičiaus augimas. Remiantis sparčiai atsigaunančiais 

                                                           
11 Prof,. Hab. Dr. Rimantas Rudzkis, Jekaterina Rojaka. Specialistų paklausos prognozavimo metodika ir tyrimo 
rezultatai, Konferencija „Specialistų poreikio prognoz÷s Lietuvoje. Vilnius, 2008 m. spalio 14 d. 
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užsienio turistų srautais sveikatingumo įstaigose, galima daryti prielaidą, jog reik÷s šios srities 

specialistų, kurie sugeb÷tų kokybiškai aptarnauti atvykstančius turistus. Tod÷l VLVK gali išnaudoti 

galimą potencialą rengiant šios srities specialistus pagal jungtinę studijų programą „Sveikatingumo 

verslo vadyba“.  

11 lentel÷  
Apgyvendintų svečių Lietuvos apgyvendinimo įstaigose pokytis 2007-2010 metais 

(lyginant su pra÷jusiu laikotarpiu) 
Iš viso apgyvendinta svečių 

  2007 2008 2009 2010 

Apgyvendinta svečių 16% 3% -22% 9% 

Apgyvendinta Lietuvos gyventojų  19% -2% -26% 6% 

Apgyvendinta užsieniečių 12% 7% -17% 12% 

Sveikatingumo įstaigose apsilankantys svečiai 
  2007 2008 2009 2010 

Apgyvendinta svečių  14% 1% -24% 6% 

Apgyvendinta Lietuvos gyventojų  22% 1% -24% 2% 

Apgyvendinta užsieniečių  10% 3% -23% 21% 
Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis LR Statistikos departamento duomenimis. 

 

Remiantis LR Finansų ministerijos pateiktomis prognoz÷mis12 ateinančiais metais Lietuvos 

ekonominis augimas sul÷t÷s, tačiau išliks teigiamas, tod÷l galima daryti prielaidą, jog turistų skaičius 

sveikatingumo įstaigose taip pat augs, tik augimo tempai bus l÷tesni (apie 2-3 proc.). Remiantis LR 

Finansų ministerijos pateiktomis bendrojo vidaus produkto augimo tendencijomis iki 2014 m. imtinai, 

12 lentel÷je yra pateikiamos prognoz÷s d÷l sveikatingumo įstaigose apsilankysiančių svečių skaičiaus 

kitimo. Prognozuojamas turistų skaičiaus augimas ir atitinkamai sveikatingumo įstaigų verslo pl÷tra 

reikalaus kvalifikuotų šios srities specialistų.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 LR Finansų ministerija, Projekcija 2011 m. rugs÷jis. 
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12 lentel÷  
Makroekonominių rodiklių ir apgyvendintų svečių Lietuvos apgyvendinimo įstaigose 

prognoz÷ 2011-2014 metais  (lyginant su pra÷jusiu laikotarpiu) 
Makroekonominiai rodikliai 2011 2012 2013 2014 
BVP augimas /grandine susietos apimties augimas, proc. 5,8 4,7 3,7 3,4 

Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis, Lt 2051,4 2164,2 2295 2475,9 

Vartojimo augimas / grandine susietos apimties augimas, proc. 4,6 4,8 4,7 3,9 

Turizmo sektoriaus rodikliai 2011 2012 2013 2014 
Iš viso apgyvendinta svečių, proc. 4,2 3,8 3,2 2,7 

Sveikatingumo įstaigose apgyvendinta svečių, proc.  3,8 3,4 2,9 2,4 
Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis LR Finansų ministerijos duomenimis. 

 

Aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų integracijos į darbo rinką problemos ir galimybių 

tyrime13 kaip viena iš aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų integracijos į darbo rinką problema yra 

išskiriama nekokybiškas aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų rengimas, o kaip vienas iš objektyvių 

veiksnių tobulinimo prioritetų yra akcentuojamas studijų programų aktualizavimas: pagal turinį bei 

praktinio parengimo tobulinimas bei praktikų organizavimo tobulinimas. Tod÷l VLVK kartu su 

užsienio partneriais – aukštosiomis mokyklomis rengdama jungtinę studijų programą “Sveikatingumo 

verslo vadyba” didelį d÷mesį tur÷tų skirti praktinių žinių ir įgūdžių specialistams suteikimo sąlygų 

sudarymui.  

 
1 pav. Vidutinis darbuotojų skaičius viešbučių ir restoranų sektoriuje 2005 – 2010 m. Šaltinis: 

sudaryta autorių remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis. 
                                                           
13 dr. B. Gruževskis. Aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų integracijos į darbo rinką problemos ir galimyb÷s, 
Vilnius 2008.  
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Remiantis Lietuvos statistikos departamento14 duomenimis 2005–2010 m. laikotarpiu (1 pav.) 

vidutinis darbuotojų skaičius viešbučių ir restoranų sektoriuje kito atsižvelgiant į ekonominę situaciją 

Lietuvoje. Tačiau galima teigti, jog šios sektoriaus vystymosi potencialas yra didesnis, nes ekonominio 

pakilimo metu viešbučių ir restoranų sektorius augo beveik 3 kartus sparčiau nei vidutinis darbuotojų 

skaičius pagal visas ekonomines veiklas, o sunkmečius šio sektoriaus darbuotojų skaičius maž÷jo tik 

0,5 karto greičiau nei  vidutinis darbuotojų skaičius pagal visas ekonomines veiklas. 

Vidutinis darbuotojų skaičiaus kitimas viešbučių ir restoranų sektoriuje, rodo, jog egzistuoja 

realus kvalifikuotų turizmo specialistų poreikis. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 

ministerijos15 duomenys rodo, jog 2011 m. I–ąjį ketvirtį Lietuvos turizmo rinkos augimas viršijo 

prognozes, o kai kuriose srityse net ir pagerino rekordus. Per pirmąjį 2011 m. ketvirtį Lietuvoje 

apsilank÷ 39,4 proc. daugiau turistų nei 2010 m. per tą patį laikotarpį. Apibendrinus apgyvendinimo 

Lietuvos komercin÷se įstaigose statistiką, 2010 m. čia apsistojo 107 000, o per šių metų I ketvirtį – net 

150 000 turistų. 2 pav. yra pateikiamos valstyb÷s, iš kurių atsvystančių turistų skaičius augo 

sparčiausiai.  

 
2 pav. Metinis atvykstančiojo turizmo srauto augimas (2011 m. I ketvirtis / 2010 m. I ketvirtis). 
Šaltinis: Valstybinio turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos duomenimis. 

 

                                                           
14 Lietuvos statistikos departamentas, Prieiga per internetą www.stat.gov.lt. 
15 Valstybinio turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos. Prieiga per internetą www.tourism.lt.  
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Atvykstančių turistų skaičiaus augimas formuoja jų aptarnaujančių turizmo srities specialistų 

poreikį. Svarbu, jog atvykstantiems turistams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos, kurias gal÷tų 

užtikrinti kvalifikuoti tarptautin÷s patirties turintys turizmo srities specialistai.  

Turizmo pl÷tot÷s strategijoje16 išskiriama, jog gamtiniai ir rekreaciniai turizmo ištekliai, 

kultūriniai turizmo ištekliai bei žmogiškieji ištekliai yra pagrindiniai ištekliai, sąlygojantys turizmo 

pl÷totę šalyje. Taip pat kaip vienas strateginių uždavinių yra išskiriamas sisteminio turizmo verslo 

specialistų rengimo, nuolatinio mokymo ir kvalifikacijos k÷limo sistemos optimizavimas bei turizmo ir 

rekreacijos specialistų rengimo Lietuvos universitetuose ir kolegijose išpl÷timas ir turizmo bei 

rekreacijos verslo paslaugų specialistų (įvairių grandžių) rengimo profesin÷se, aukštesniosiose 

mokyklose, kolegijose ir universitetuose sistemos tobulinimas. Tod÷l VLVK siekis sukurti jungtinę 

studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“ taip pat s÷kmingai prisid÷tų prie strateginių turizmo 

pl÷tot÷s tikslų įgyvendinimo.  

Nacionalin÷s turizmo pl÷tros 2007 – 2010 metų programos galimybių studijoje17 teigiama, jog 

yra gan÷tinai daug švietimo institucijų, rengiančių turizmo srities specialistus. Šis kritinis būsimųjų 

specialistų bei juos rengiančių institucijų skaičius kelia konkurencijos ir mokymo kokyb÷s klausimus. 

Viena iš pagrindinių turizmo vystymo Lietuvoje problemų teb÷ra dialogo tarp aukštųjų mokyklų ir 

verslo įmonių paieška. Šiuo metu Lietuvos kolegijos stengiasi bendradarbiauti su potencialiais 

darbdaviais, tam, kad išsiaiškintų rinkos tendencijas ir poreikius. Didžiausias neatitikimas tarp 

darbdavių lūkesčių ir absolventų žinių yra susijęs su praktiniu pasirengimu. Darbdaviai išskiria tris 

didžiausias problemas: 

1. Universaliųjų, bendrųjų mok÷jimų trūkumas; 

2. Praktinio pasirengimo stoka;  

3. Teorinių žinių nepakankamumas.  

 

Turizmo verslo asociacijų teigimu, turizmo specialistų yra rengiama daug ir įvairių, tačiau 

daugumai jų trūksta praktinių įgūdžių, bendravimo geb÷jimų, neretai ir žinių dirbti su šiuolaikin÷mis 

technologijomis ar šiuolaikiško svetingumo ypatumų supratimo. Tod÷l daugelis aukšto lygio (4–5 
                                                           
16 Turizmo pl÷tot÷s strategija yra Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1274 
„D÷l ilgalaik÷s Lietuvos ūkio (ekonomin÷s) pl÷tot÷s strategijos projekto rengimo“, sudedamoji dalis. 
17 Nacionalin÷ turizmo pl÷tros 2007–2010 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. 
rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 944. 
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žvaigždučių) viešbučių, pri÷mę į darbą jaunus specialistus, papildomai apmoko juos darbui. Tokios 

situacijos priežastys – mokyklų specialistų rengimo materialinis (technologinis) atsilikimas nuo 

šiandienos reikalavimų, nepatenkinti d÷stytojų kvalifikacijos k÷limo poreikiai (ypač stažuočių 

užsienyje) ir mokymų programų spragos (ne visada pateikiama aktuali dalykin÷ informacija). 

Viešbučiams būtinų specialistų rengimą skatina šių įstaigų kvalifikaciniai reikalavimai. Tačiau nors ir 

yra profesinio rengimo trūkumai, Lietuvai tapus ES nare, daug viešbučių sektoriui parengtų specialistų 

išvyksta į ES šalis, kuriose įsidarbina žinodami savo darbo specifiką.  

Būsimų turizmo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos k÷limas bei kvalifikacijos potencialo 

palaikymas ir tobulinimas reikalauja nuolatinio d÷mesio ir mokymo priemonių vykdymo, nes taip 

galima spręsti turizmo darbuotojų kaitos pasekmes. Turizmo žmoniškųjų geb÷jimų tobulinimo tikslais 

Valstybinis turizmo departamentas periodiškai leidžia mokymo priemones, nes jų trūkumas yra opi 

problema turizmo sektoriuje. Tod÷l VLVK planuodama išteklius d÷l jungtin÷s studijų programos 

„Sveikatingumo verslo vadyba“ sukūrimo ir įgyvendinimo taip pat dalį išteklių tur÷tų skirti ir mokymų 

priemonių sudarymui bei išleidimui.  

Apibendrinant, jungtinę studijų programą baigsiančių specialistų poreikis darbo rinkoje 

priklausys nuo keltos priežasčių. Visų pirma tai lems ekonomin÷ situacija šalyje ir valstyb÷se iš kurių į 

Lietuvą atvyksta daugiausia turistų. Did÷jant užsienio turistų srautams, ypač į sveikatingumo įstaigas, 

turizmo rinkoje vyraus specialistų, turinčių tarptautin÷s patirties, mokančių užsienio kalbas, turinčių 

savo srities žinių. Tod÷l VLVK, kartu su užsienio partneriais – aukštosiomis mokyklomis sukurta 

jungtin÷ studijų programa „Sveikatingumo verslo vadyba“, panaudojant jų turimą patirtį, gal÷tų 

s÷kmingai prisid÷ti prie kvalifikuotų, aukštą kompetenciją turinčių, specialistų turizmo sektoriuje 

rengimo. Atsižvelgiant į augančius turistų srautus, galima daryti prielaidą, jog VLVK planuojama 

sukurti jungtin÷ studijų programa „Sveikatingumo verslo vadyba“, panaudojant turimą užsienio 

aukštųjų mokyklų patirtį, gal÷tų būti patraukli tarp potencialių studentų. Taip pat turizmo sektoriuje 

egzistuojanti rekreacijos verslą išmanančių specialistų paklausa, leistų studijas baigusiems 

absolventams lengviau susirasti darbą, tiesiogiai susijusį su įgyta kvalifikacija.  
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5. STUDENTŲ (ĮSKAITANT IR UŽSIENIO STUDENTŲ) PAKLAUSA 
JUNGTINEI STUDIJŲ PROGRAMAI 

Turizmo specialistus ruošiančių mokymo įstaigų yra gausu, jos įvairaus lygio. Taip sudaromos 

galimyb÷s studijuoti su turizmu susijusiose srityje, kita vertus, sudaryta nereikalinga konkurencija tarp 

universitetų ir kolegijų. Remiantis Nacionalin÷ turizmo pl÷tros 2007–2010 m. programa18 susidaro 

problema, kad aukštųjų (ne universitetinio lygmens) ir kitų profesinio lygio turizmo specialistus 

rengiančių mokyklų absolventai neturi didesn÷s paklausos, nes nepatenkina darbdavių lūkesčių 

(praktinio pasirengimo stoka, sistemingų teorinių žinių trūkumas ir kt.).  

Jungtin÷s studijų programos paklausą galima prognozuoti remiantis turimais duomenimis apie 

stojančiuosius į aukštąsias mokyklas. Pirmiausia tikslinga išanalizuoti su turizmo sektoriumi tiesiogiai 

susijusių specialybių populiarumą tarp stojančiųjų. Po to tikslinga įvertinti pačios VLVK populiarumą 

tarp stojančiųjų. Remiantis šiais dviem kriterijais bus sudaryta studentų paklausos prognoz÷ jungtinei 

studijų programai. 

Lietuvoje būsimieji studentai siekia įgyti su turizmo vadyba ir administravimu susijusių 

specialybių. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos – Lietuvos 

aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam pri÷mimui organizuoti (toliau LAMA BMO)19 duomenimis 

2009–2010 m. net 2 su turizmo vadyba susijusios specialyb÷s buvo tarp 10 populiariausių tarp 

kolegijose pasirenkamų studijų programų. Vilniaus kolegijos siūloma Turizmo ir viešbučių 

administravimo studijų programa 2009 m. buvo pirmoje vietoje pagal nurodytą pirmąjį pageidavimą 

tarp stojančiųjų į kolegijas, o septintoje vietoje Kauno kolegijos siūloma Turizmo ir viešbučių vadybos 

studijų programa. Vertinant dešimt populiariausių kolegijų siūlomų studijų programų, pagal nurodytą 

pirmąjį pageidavimą tarp stojančiųjų, galima teigti, jog su turizmo sektoriumi susijusias studijas 

pirmuoju pasirinkimu nurod÷ daugiau nei kas penktas stojantysis, t.y. 22 proc. stojančiųjų. Detalus 

populiariausių kolegijų studijų programų, nurodytų tarp stojančiųjų pirmu pageidavimu, pasirinkimas 

2009 m. pateiktas 3 pav.  

                                                           
18 Nacionalin÷ turizmo pl÷tros 2007–2010 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. 
rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 944. 
19 Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam pri÷mimui organizuoti. Prieiga per internetą 
http://www.lamabpo.lt/.  



Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ galimybių studija        72 

 
3 pav. 2009 m. populiariausios kolegijų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu). 
Sudaryta autorių, remiantis LAMA BMO duomenimis. 

 

2010 m. su turizmu susijusios studijų programos buvo dar populiaresn÷s. Vilniaus kolegijos 

siūloma Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programa 2010 m. ir toliau buvo pirmoje vietoje 

pagal nurodytą pirmąjį pageidavimą tarp stojančiųjų į kolegijas, o Kauno kolegijos siūloma Turizmo ir 

viešbučių vadybos studijų programa pakilo į šeštąją poziciją. Vertinant dešimt populiariausių kolegijų 

siūlomų studijų programų, pagal nurodytą pirmąjį pageidavimą, tarp stojančiųjų galima teigti, jog su 

turizmo sektoriumi susijusias studijas pirmuoju pasirinkimu nurod÷ jau kas ketvirtas stojantysis. 

Detalus populiariausių kolegijų studijų programų, nurodytų tarp stojančiųjų pirmu pageidavimu, 

pasirinkimas 2010 m. pateiktas 4 pav.  
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4 pav. 2010 m. populiariausios kolegijų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu). 
Sudaryta autorių, remiantis LAMA BMO duomenimis. 
 

Apibendrinant 2009–2010 m. stojimo į kolegijų studijų programas duomenis galima teigti, jog su 

turizmo sektoriumi susijusios specialyb÷s ir studijų programos yra populiarios tarp stojančiųjų ir jas 

norinčių studijuoti asmenų paklausa auga.  

Vertinant VLVK populiarumą tarp stojančiųjų į kolegijos studijų programas galima teigti, jog jis 

auga. LAMA BMO duomenimis 2009 m. VLVK buvo paskutin÷je vietoje pagal tai, kurią vietą, pagal 

aukščiausią pageidavimo numerį prašyme studijuoti, nurod÷ stojantieji asmenys ir kurie v÷liau buvo 

pakviesti studijuoti. Detalus kolegijų vertinimas pagal pakviestų studijuoti asmenų pasirinkime 

nurodytą pageidavimo numerį 2009 m. yra pateiktas 5 pav.  
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5 pav. 2009 m. pakviesta į kolegijas pagal pageidavimo numerį. Sudaryta autorių, remiantis LAMA 
BMO duomenimis. 

 

2010 m. VLVK buvo ženkliai populiaresn÷ tarp stojančiųjų. LAMA BMO duomenimis 2010 m. 

VLVK buvo penkioliktoje vietoje (viso 23) pagal tai, kurią vietą, pagal aukščiausią pageidavimo 

numerį prašyme studijuoti, nurod÷ stojantieji asmenys ir kurie v÷liau buvo pakviesti studijuoti. Detalus 

kolegijų vertinimas pagal pakviestų studijuoti asmenų pasirinkime nurodytą pageidavimo numerį 2010 

m. yra pateiktas 6 pav.  

 
6 pav. 2010 m. pakviesta į kolegijas pagal pageidavimo numerį. Sudaryta autorių, remiantis LAMA 
BMO duomenimis. 
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Išanalizavus stojančiųjų į VLVK duomenis už 2009–2010 m. galime teigti, jog norinčių stoti į 

Rekreacijos ir turizmo vadybos specialybę auga. 2010 m. stojimo prašyme VLVK Rekreacijos ir 

turizmo specialybę nurod÷ 375 stojančiųjų, o 2011 m. šis skaičius išaugo iki 447 stojančiųjų. Šią 

specialybę pirmuoju pasirinkimu 2010 m. nurod÷ 35 stojantieji, t.y. 9 proc. iš visų nurodžiusių šią 

specialyb÷ stojimo prašyme, o 2011 m. šią specialybę pirmuoju pasirinkimu stojimo prašyme jau 

nurod÷ 55 stojantieji arba 12 proc. iš visų nurodžiusių šią specialyb÷ stojimo prašyme. Taip pat verta 

pamin÷ti, jog Rekreacijos ir turizmo specialybę daugiau stojančiųjų nurodo pirmuoju pasirinkimu iš 

visų VLVK siūlomų studijų programų. 

Remiantis atliktos analiz÷s rezultatai 13 lentel÷je yra pateikiama studentų paklausos prognoz÷ 

planuojamai įsteigti jungtinei studijų programai „Sveikatingumo verslo vadyba“ 

13 lentel÷  
Studentų paklausa jungtinei studijų programai 

Kriterijus 2013 2014 2015 
Stojančiųjų į jungtinę studijų programą skaičius 536 644 772 

Stojančiųjų, kurie pirmuoju pasirinkimu nurod÷ 
jungtinę studijų programą, skaičius 72 86 103 

 

Šiuo metu VLVK pradeda aktyviai pl÷toti tarptautinius ryšius su užsienio šalių aukštosiomis 

mokyklomis. Sparčiai daug÷ja dvišalių sutarčių su užsienio aukštosiomis mokyklomis skaičius, plečiasi 

bendradarbiavimo geografija, kinta jo pobūdis. Tarptautinis bendradarbiavimas skverbiasi į visas 

VLVK veiklos sritis, apimdamas tiek studentų, tiek d÷stytojų bendradarbiavimą. VLVK atsiveria ir 

verslo partneriams iš užsienio. 2009 m. liepos m÷nesį gauta Erasmus Universiteto išpl÷stin÷ Chartija ir 

Kolegijai suteikta teis÷ pagal Erasmus programą vykdyti studentų, d÷stytojų bei kito personalo 

mobilumą pagal 2007–2013 metų programą, taip pat siųsti studentus praktikai į užsienio įmones. 

Per pastaruosius trejus metus pagal Erasmus programą į VLVK atvyko studijuoti studentai: 2 iš 

Čekijos, 1 iš Vengrijos bei 2 iš Kipro. VLVK planuoja, jog 2011–2012 mokslo metais atvyks didesnis 

studentų skaičius, kadangi aktyviau dirbama tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Verta pamin÷ti, jog 

2010 metais iš partnerinių institucijų pagal Erasmus programą į VLVK atvyko du studentai iš „Vysoki 

Škola Hotelovi v Praze“ (Čekija), kurie studijavo „Rekreacijos ir turizmo verslo vadybą“. Siekiama, 

jog iš kiekvieno užsienio partnerio – aukštosios mokyklos, atvyktų bent po 1 studentą vieno semestro 

studijoms. Per pastaruosius metus iš užsienio pagal mainų programas į VLVK studijuoti „Rekreacijos ir 

turizmo verslo vadybos“ studijų programoje atvyko 2 studentai.  
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Kiekvienais metais atsiranda vis daugiau studentų, norinčių išvykti studijuoti ir praktikai pagal 

Erasmus programą. Tačiau VLVK galimyb÷s apsprendžiamos pagal gautas l÷šas. 2008 m. 14 studentų 

iš „Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos“, „Ekonomikos“ bei „Verslo vadybos“ studijų programų 

išvyko 3 m÷nesių praktikai į Graikijos viešbučius pagal sutartį su agentūra „Jobtrust“. 2008 m. Rudens 

semestro metu trys studentai vyko studijuoti pagal Erasmus programą į partnerines institucijas. Visi 

2008 m. išvykę studentai studijavo „Rekreacijos ir turizmo vadybos“ programoje. 2009 m. rudens 

semestro metu trys studentai vyko studijuoti pagal Erasmus programą į partnerines institucijas. Iš jų 1 

studentas studijavo „Rekreacijos ir turizmo vadybos“ programoje. Pagal Erasmus programą 2010 m. 

išvyko 5 studentai. Studentų mobilumo tendencijos yra pateikiamos 7 pav.  

 

7 pav. Atvykstančių ir išvykstančių studentų mobilumas VLVK 2008–2010 metais. 

 

Analizuojant d÷stytojų mobilumą, galima teigti jog VLVK yra plačiai išvysčiusi tarptautinį 

bendradarbiavimą personalo mainų srityje. 2009 m. pagal Erasmus programą į užsienio institucijas 

išvyko 6 VLVK d÷stytojai bei personalo darbuotojai, 4 kartus d÷stytojai vyko į darbo vizitus pagal 

Leonardo da Vinči programą, 1 VLVK d÷stytojas buvo išvykęs pažintinio vizito ir 1 k÷l÷ kvalifikaciją 

pagal Grundvig programą. Pasteb÷tina, jog 2009 m. žymiai išaugo atvykstančių į VLVK d÷stytojų 

skaičius. Pagal Erasmus programą į VLVK buvo atvykę 5 d÷stytojai ir 7 d÷stytojai atvyko pagal 

Leonardo da Vinči programą. 

2010 mokslo metais pagal Erasmus programą į užsienio institucijas išvyko 4 VLVK d÷stytojai, 4 

kartus d÷stytojai vyko į darbo vizitus pagal Leonardo da Vinči programą, 3 – pagal Grundvig 
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programą. Pagal Erasmus programą į VLVK buvo atvykę 4 d÷stytojai, ir 4 – pagal Leonardo da Vinči 

programą. D÷stytojų mobilumo rezultatai apibendrinti 8 pav.  

 

8 pav. Atvykstančių ir išvykstančių d÷stytojų mobilumas VLVK 2008–2010 metais. 

 

Apibendrinant, 2008–2010 mokslo metais studentų mobilumo duomenis darytina išvada, jog 

studijuoti ir praktikai išvyksta vis daugiau studentų. Pastarųjų metų studentų paklausos įgyti su turizmo 

sektoriumi susijusias specialybes augimas rodo, jog VLVK kartu su užsienio partneriais, sukurta 

jungtin÷ studijų programa “Sveikatingumo verslo vadyba”, panaudojant jų turimą patirtį gal÷tų 

s÷kmingai konkuruoti d÷l potencialių studentų su kitomis aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis 

šios srities specialistus. Augantis VLVK populiarumas stojančiųjų į kolegijas tarpe rodo, jog ši kolegija 

sistemingai dirba specialistų rengimo srityje ir užtikrina kokybiškas studijas. 
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6. KAŠTŲ IR NAUDOS ANALIZö 

Jungtin÷s studijų programos “Sveikatingumo verslo vadyba” įgyvendinimo rezultatų finansin÷s 

prognoz÷s yra paremtos planuojamomis investicijomis ir finansavimu, būsima kainodara, bei 

planuojamais veiklos rodikliais skaičiuojamuoju laikotarpiu. Finansiniuose skaičiavimuose vertinamos 

tik papildomos VLVK pajamos ir išlaidos d÷l studijų programos įgyvendinimo.  

Finansiniame plane vertinamos prognoz÷s apima pirmus 5 metus po studijų programos sukūrimo 

(2013 – 2017). Studijų programos apimtis yra 180 ECTS kreditų. Programos trukm÷ – 5 semestrai. 

Studijų forma – nuolatin÷s studijos, taikant nuotolinio mokymo elementus. Kiekvieną semestrą bus 

organizuojamos kontaktinių paskaitų savait÷s. Baigę programą studentai įgis Rekreacijos ir turizmo 

profesinio bakalauro laipsnį.  

Šio finansinio plano tikslas – įvertinti prognozuojamas pajamas bei veiklos išlaidas ir nustatyti, ar 

naujoji studijų programa gali savaime išsilaikyti ir duoti naudos VLVK. 

 

6.1. Investicijų poreikio vertinimas 

Kaip min÷ta, siekiant įgyvendinti aukštos kokyb÷s jungtinę studijų programą, VLVK partneriais 

planuoja pasirinkti 2 užsienio aukštąsias mokyklas: „MT&M College“ (Bulgarija), „Albert College“ 

(Latvija). 

Planuojama, jog nauja jungtin÷ studijų programa gal÷tų būti sukurta, per 20 m÷nesių. Galima 

išskirti šiuos pagrindinius jungtin÷s studijų programos etapus (veiklas): 

1. Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ rengimas. Ši veikla būtų 

vykdoma 20 m÷nesių. Šio etapo rezultatas – sukurta jungtin÷ studijų programa bei įsigytos reikiamos 

materialin÷s priemon÷s. 

2. Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ bandomasis 

įgyvendinimas. Ši veikla būtų vykdoma parengus studijų programą ir truktų 30 m÷nesių. Planuojama, 

kad nuo 2013 m. rugs÷jo m÷nesio VLVK ir „MT&M College“ (Bulgarija) aukštosios mokyklos į 

programą pritrauks po 15 studentų, o „Albert College“ (Latvija) 20 studentų. Tokiu atveju, bendras 

studentų skaičius programoje bus 50 studentų.  

 

Žmogiškųjų išteklių poreikis jungtinei studijų programai rengti ir įgyvendinti buvo nustatytas 

remiantis visų bendradarbiaujančių aukštųjų mokyklų pateikta informacija, programos apimtimi ir 
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struktūra, bei studijų programoje numatytų studijų dalykų skaičiumi. Studijų programos sukūrimo metu 

ir bandomojo įgyvendinimo metu planuojamų darbuotojų skaičiaus poreikis nurodytas 14 lentel÷je.  

14 lentel÷ 

Darbuotojų poreikis jungtin÷s studijų programos parengimui ir įgyvendinimui 

 VLVK 
(Lietuva) 

„MT&M College“ 
(Bulgarija) 

„Albert College“ 
(Latvija) 

D÷stytojai 6 7 (vienas praktikų vadovas) 6 
Administracinis 
personalas 

3–4 3–4 3–4 

Mentoriai 1 1 1 
Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis aukštųjų mokyklų pateiktais duomenimis.  

 

Pirmosios veiklos – „Jungtin÷s studijų programos “Sveikatingumo verslo vadyba” rengimas 

įgyvendinimo laikotarpiu yra planuojama:  

1. Organizuoti VLVK d÷stytojų stažuotes į 2 užsienio aukštąsias mokyklas: „MT&M 

College“ (Bulgarija ir „Albert College“ (Latvija). Jų metu būtų aptariami svarbiausiems programos 

rengimo klausimai, detaliai aptariama studijų programa, d÷stomi dalykai ir pan. 

2. Siekiant tobulinti d÷stytojų specialiuosius geb÷jimus organizuoti seminarus. 

3. Parengti studijos programos ir 34 dalykų ir 16 modulių aprašus. 

4. Parengti, išleisti ir/ar įsigyti metodines priemones. Jungtinę studijų programą sudarys 34 

dalykai ir 16 modulių. 120 ECTS kreditų, bus skirti su studijų programa tiesiogiai susijusiems 

dalykams, 30 ECTS kreditų yra numatyta profesinei praktikai, specializacijai skirta 20 ECTS kreditų ir 

baigiamajam darbui yra numatyta 10 ECTS. Įvertinus planuojamų dalykų pobūdį iš viso numatoma 

parengti 10 mokomųjų priemonių (knygų). Taip pat būtina įsigyti naujausią mokslinę literatūrą 

(vadov÷lius ir metodines knygas).  

5. Įsigyti ir sukurti programinę ir techninę įrangą. Kadangi studijos bus vykdomos ir 

nuotoliniu būdu, bus įsigyjama programin÷ ir technin÷ įranga, kuri bus naudojama studijų procese. 

Studijų programai aprūpinti numatoma įsigyti personalinių ir nešiojamų kompiuterių, 1 serverį ir 2 

projektorius.  

6. Atlikti rengiamos studijų programos tarpinį ir galutinį ekspertinius vertinimus. 

 

Antrosios veiklos – „Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ bandomasis 

įgyvendinimas“ įgyvendinimo laikotarpiu yra planuojama:  
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1. Į programą priimti 50 studentus: 15 iš VLVK, 15 iš „MT&M College“ (Bulgarija 20 iš 

„Albert College“ (Latvija). Programa bus įgyvendinama taikant mišrų nuotolinių studijų organizavimo 

modelį – įvadin÷s paskaitos bus skaitomos auditorijose, o likusį laiką studentai studijuos nuotoliniu 

būdu. Programą įgyvendinti numatoma per 30 m÷nesius (5 semestrai). Prad÷ti vykdyti programą 

numatoma nuo 2013 m. rugs÷jo m÷n. Studijos bus mokamos. Numatoma VLVK studijų kaina yra 7 

000 Lt metams. 

2. Įgyvendinant studijų programą bus organizuojamos d÷stytojų stažuot÷s bei užtikrinamas 

jų mobilumas. Be stažuočių, VLVK d÷stytojai vyks į komandiruotes, kurios bus skirtos d÷stytojų 

dalyvavimui įvadinių studijų savait÷se aukštosiose mokyklose – jungtin÷s studijų programos 

įgyvendinimo partner÷se: „MT&M College“ (Bulgarija) ir „Albert College“ (Latvija). 

 

Žemiau esančioje 15 lentel÷je pateikiamas preliminarus Jungtin÷s studijų programos parengimo 

biudžetas. 

15 lentel÷  
Jungtin÷s studijų programos sukūrimo išlaidos, Lt20 

 Kiekis Kaina Suma Suma su PVM 

Mokomųjų priemonių (knygų) įsigijimas 50 150 7.500 9.075 
D÷stytojų ir kito personalo, reikalingo studijų 
programos sukūrimui, darbo užmokestis    1.300.000 
Stažuot÷s iš VLVK    180.000 
Stažuot÷s į VLVK    75.000 
Seminarai 3 4.132 12.396 15.000 
Įrangos įsigijimas    75.000 
Paslaugos    500.000 
Iš viso    2.154.075 

Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis aukštųjų mokyklų pateiktais duomenimis.  

Įvertinus galimas jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ sukūrimo išlaidas 

galima teigti, jog norint parengti programą reikalingos didel÷s vienkartin÷s investicijos. Tod÷l VLVK 

tur÷s ieškoti finansavimo sprendimų. Kaip galimus finansavimo šaltinius galima išskirti paskolą 

finansin÷se institucijose arba esant kvietimui, rengti paraišką ir dalyvauti konkurse teikiant projektą d÷l 

                                                           
20 Išlaidos, susijusios su darbuotojų darbo užmokesčiu ir stažuot÷mis, paskaičiuotos remiantis VŠĮ Vakarų 
Lietuvos verslo kolegija pateiktais duomenimis. Mokymo priemonių (įrangos ir paslaugų) išlaidos įvertintos 
remiantis ekspertinius vertinimu. 
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jungtin÷s studijų programos sukūrimo ir įgyvendinimo. Tokiu atveju VLVK, kartu su partneriais – 

aukštosiomis užsienio mokyklomis gal÷tų prisid÷ti nuosavo ind÷liu ~ 10 proc. nuo projekto biudžeto. 

 

6.2. Pajamų prognozavimas 

Siekiant įvertinti jungtin÷s studijų programos finansinį pagrįstumą ir naudą svarbu prognozuoti ir 

galimas VLVK pajamas po jungtin÷s studijų programos sukūrimo ir įgyvendinimo. Atliekant pajamų 

prognozavimą remiamasi šiomis prielaidomis:  

1. Planuojama pirmųjų mokslo metų pradžia – 2013 09 01.  

2. Studijos bus 2,5 metų trukm÷s, vieno kurso studentų skaičius – 15.  

3. Nuo 2015 metų rudens semestro iš viso mokysis 45 studentai, t.y. 15 pirmo, 15 antro 

kurso ir 15 trečio studentų.  

4. Numatomas mokesčio už mokslą dydis 2013 metais bus 3500 Lt už pusmetį (semestrą), 

arba 7000 Lt už metus.  

5. Įmokos už studijas bus mokamos lygiomis dalimis, du kartus per metus, iki einamo 

semestro pradžios, t.y. iki rugs÷jo ir vasario m÷nesių 1 dienos. 

 

16 lentel÷ 

VLVK pajamos iš įmokų už mokslą 

Laikotarpis 
Studentų 

skaičius 
Įmokos už mokslą, 

per semestrą Iš viso 
1 metai 1 pusm. 15 3.500 Lt 52.500 Lt 
1 metai 2 pusm. 15 3.500 Lt 52.500 Lt 
2 metai 1 pusm. 30 3.500 Lt 105.000 Lt 
2 metai 2 pusm. 30 3.500 Lt 105.000 Lt 
3 metai 1 pusm. 45 3.500 Lt 157.500 Lt 
3 metai 2 pusm. 45 3.500 Lt 157.500 Lt 
4 metai 1 pusm. 45 3.500 Lt 157.500 Lt 
4 metai 2 pusm. 45 3.500 Lt 157.500 Lt 
5 metai 1 pusm. 45 3.500 Lt 157.500 Lt 
5 metai 2 pusm. 45 3.500 Lt 157.500 Lt 

    Pajamos iš viso: 1.260.000 Lt 
Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis VLVK pateiktais duomenimis.  
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16 lentel÷je yra pateikiamos VLVK prognozuojamos pajamos per 5 metus iš naujai įsteigtos 

jungtin÷s studijų programos, įvertinus min÷tas prielaidas.  

Prognozuojamos VLVK pajamos po jungtin÷s studijų programos įkūrimo per skaičiuojamąjį 5 

metų laikotarpį sudarys virš 1 250 tūkst. litų. Taip pat tikslinga atkreipti d÷mesį, jog vidutin÷s metin÷s 

pajamos ateityje t.y. kuomet bus pilna suformuoti 3 kursai, bus vidutiniškai po 252 tūkst. litų per 

vienerius metus. Tokias pajamas kolegija pasieks trečiaisiais metais po jungtin÷s studijų programos 

įkūrimo. Vykdant studijų programą gali atsirasti ir kitos papildomos įplaukos, tačiau jos šiuo metu n÷ra 

žinomos ir vertinamos. 

6.3. Veiklos sąnaudų analiz÷ 
Kaip min÷ta anksčiau, planuojama, jog bus taikomas mišrus nuotolinių studijų organizavimo 

modelis – įvadin÷s paskaitos bus skaitomos auditorijose, o likusį laiką studentai studijuos nuotoliniu 

būdu. Tod÷l planuojama, kad pagrindines veiklos išlaidas sudarys d÷stytojų darbo užmokesčio kaštai.  

Pirmaisiais metais po jungtin÷s studijų programos sukūrimo VLVK mokysis 15 naujų studentų. 

Planuojama, kad vykdant studijų programą nepilnu etatu dirbs 6 d÷stytojai (3 docentai ir 3 lektoriai). 

D÷stytojų darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis 2010 12 29 d. LRV nutarimu Nr. 33721 ir 

priklauso nuo BMA (bazin÷ m÷nesin÷ alga), bei taikomų koeficientų. 17 lentel÷je yra pateikiami 

numatomi d÷stytojų m÷nesiniai darbo užmokesčio dydžiai. 

17 lentel÷  

D÷stytojų darbo užmokesčio apskaičiavimas 

Pareigos Etatas BMA Koefic. Koefic. 2 
Priskaičiuotas 

darbo 
užmokestis 

Docentas 1 122,00 Lt 23,70 0,965 2.790,20 Lt 

Lektorius 1 122,00 Lt 18,70 0,965 2.201,55 Lt 
Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis VLVK pateiktais duomenimis.  

V÷lesniais ir kiekvienais studijų metais, kuomet nuo įsteigtos studijų programos jau bus pra÷ję 3 

mokslo metais ir VLVK Rekreacijos ir turizmo specialybę studijuos tiek pirmakursiai, tiek antrakursiai, 

                                                           
21 Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷, Nutarimas Nr. 1841, 2010-12-29, Žin., 2010, Nr. 158-8031 (2010-12-
31).“D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 337 „D÷l mokslo ir studijų 
institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo 
darbuotojų, kitų tyr÷jų ir d÷stytojų darbo apmok÷jimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo. 
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tiek trečiakursiai studentai d÷stytojų poreikis išaugs. 18 lentel÷je yra apskaičiuojami metin÷s studijų 

programos išlaidos, skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui.  

18 lentel÷ 

Metiniai d÷stytojų darbo užmokesčio kaštai 

Pareigyb÷ Etatų skaičius 1 etato darbo užmokestis per m÷nesį Metiniai DU kaštai 
Docentas 3 100.447,24 Lt 100.447,24 Lt 

Lektorius 3 79.255,84 Lt 79.255,84 Lt 

Priskaičiuotas atlyginimas iš viso: 179.703,07 Lt 

Socialinio draudimo įmokos (30,98 proc.) 55.672,01 Lt 

Garantinio fondo įmokos (0,01 proc.) 179,70 Lt 

Metiniai darbo užmokesčio kaštai 235.554,78 Lt 
Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis VLVK pateiktais duomenimis.  

Žemiau yra pateikiamos prognozuojamos kitos VLVK veiklos išlaidos d÷l projekto 

įgyvendinimo, kuomet jau studijuos 45 studentai kiekvienais metais: 

1. VLVK d÷stytojų stažuot÷ms, seminarams bei komandiruot÷ms planuojama išleisti po 12 

000 Lt per metus. 

2. Studijoms reikiamos technin÷s įrangos įsigijimui bei atnaujinimui – 5 000 Lt per metus.  

3. Išlaidos reklamai bei reprezentacijai sudarys po 2000 Lt per metus. 

4. Studentai gal÷s nemokamai naudotis VLVK biblioteka. Planuojama, kad šios veiklos 

išlaidos sudarys 100 Lt per metus vienam studentui.  

5. Numatoma, kad kitos naujos jungtin÷s studijų programos administravimo (kitų LVK bei 

kitos) sąnaudos, išlaidos komunalin÷ms paslaugoms, kanceliarin÷ms ir ūkio prek÷ms, bei kitoms 

pastovioms administracin÷ms sąnaudoms sudarys po 15 000 Lt per metus ir papildomai kintamos 

administracin÷s sąnaudos sudarys po 400 Lt vienam studentui per metus. 

6. Išlaidos studentams skatinti sudarys 345 Lt vienam studentui per metus.  

 

Vertindami VLVK veiklos išlaidas yra nevertinamos projekto metu įsigyti ilgalaikio turto 

nusid÷v÷jimo sąnaudos. 2 ir 3 prieduose yra pateikta numatoma veiklos pelno – nuotolio ataskaita ir 

pinigų srautų ataskaita. Planuojama, jog pinigų srautai, esant planuojamam scenarijui, kiekvieno 

skaičiuojamojo laikotarpio pabaigoje yra teigiamas. Tai leidžia daryti prielaidą, kad VLVK gal÷s 

vykdyti naują jungtinę studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“. 
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Apibendrinant, naujos jungtin÷s studijų programos sukūrimui bus reikalingos didel÷s pradin÷s 

investicijos. Tod÷l VLVK turi numatyti galimus finansavimo šaltinius ir priimti sprendimą d÷l 

finansavimo šaltinio pasirinkimo. Kaip galimas finansavimo šaltinių alternatyvas galima pamin÷ti – 

nuosavas l÷šas, partnerių l÷šas, paskolas iš finansinių institucijų, siekti finansavimo ES sanglaudos 

fondų. Įvertinus galimas pajamas ir sąnaudas susijusias jau su sukurtos jungtin÷s studijų programos 

įgyvendinimu galima daryti prielaidą, jog šią studijų programą VLVK steigti naudinga ir planuojamos 

pajamos padengtų einamąsias išlaidas, susijusias su studijų programos išlaikymu. 
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7. ALTERNATYVŲ IR KOKYBINIŲ REIKALAVIMŲ JUNGTINEI STUDIJŲ 
PROGRAMAI ANALIZö 

Šioje studijos dalyje bus kuriama jungtin÷s „Sveikatingumo verslo vadybos“ studijų programos 

koncepcija: formuluojami bei įvardinami šios studijų programos tikslai bei siekiai, pateikiama būsimos 

studijų programos struktūra, d÷stymo būdai bei metodai, aprašomos materialin÷s programos 

įgyvendinimo galimyb÷s, pateikiami siūlymai programos valdymui bei studentų administravimui. 

 

7.1. Rezultatų analiz÷ 

Jungtin÷s „Sveikatingumo verslo vadybos“ studijų programos tikslas – parengti pirmos pakopos 

aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius turizmo ir rekreacijos specialistus, išmanančius rekreacijos ir 

turizmo veiklos bei paslaugų teikimo principus ir ypatumus, gebančius savarankiškai organizuoti 

rekreacijos ir turizmo veiklos analizę, planavimą ir valdymą. 

Baigus jungtinę bakalauro studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“ studijas galima tęsti 

socialinių mokslų srities programose.  

Baigę šią programą įgis toliau pateiktas kompetencijas ir geb÷jimus: 

1. geb÷s savarankiškai organizuoti turizmo paslaugų įmon÷s (padalinio) veiklą, vertinti 

poilsio ir turizmo verslo aplinką, organizuoti rinkos tyrimus, analizuoti rinkos poreikius, formuoti 

turizmo ir rekreacijos paslaugų pasiūlą; 

2. žinos rekreacijos ir turizmo teisinį reguliavimą, turizmo paslaugos teikimo reikalavimus, 

rekreacinių ir turizmo procesų raidos, sąveikos bei funkcionavimo ypatumus; 

3. mok÷s dirbti su informacin÷mis sistemomis, organizuoti savo darbą. 

 

Baigusių šią jungtinę studijų programą karjeros galimyb÷s sietinos su Lietuvos bei užsienio šalių 

turizmo ir poilsio verslo įmon÷mis, turizmo informacijos centrais, nacionalinių ir regioninių parkų 

administracijomis, turizmo ir rekreacijos administravimo institucijomis Lietuvoje bei užsienio šalyse. 

Studijų programos siekinių ir juos įgyvendinančių dalykų sąsajos pateikiamos 19 lentel÷je. 
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19 lentel÷  
Jungtin÷s studijų programos siekiniai ir sąsaja su studijų dalykais 

Šaltinis. Sudaryta autorių.  

Jungtin÷ Rekreacijos ir turizmo studijų programa parengta remiantis studijas reglamentuojančiais 

ES ir Lietuvos Respublikos teis÷s aktais, kt. dokumentais. 

 

7.2. Sandaros analiz÷ 

Studijos pagal naująją jungtinę „Sveikatingumo verslo vadybos“ studijų programą vyks nuolatine 

ir ištęstine studijų forma. Nuolatinių studijų trukm÷ 2,5 metų, ištęstinių studijų trukm÷ – 3 metai. 

Studijų programos apimtis – 180 ECTS kreditų. Atsižvelgiant į jungtinių studijų programų bendruosius 

reikalavimus22, kurie numato, kad akademinio mobilumo pagrindu turi būti vykdoma ne mažiau kaip 

40 proc. studijų programos apimties, studijos pagal naująją jungtinę studijų programą vyks trijose 

partnerin÷se kolegijose: I–asis ir II –asis semestrai bus vykdomi VLVK (Lietuva), studijos III ir IV 

semestro metu vyks „Albert College“ (Latvija), praktika po IV semestro ir V semestras vyks „MT&M 

College“ (Bulgarija). V semestro studijos vyks pagal dvi specializacijas – SPA ir fizinio aktyvumo 

turizmas. Jungtinę studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“ sudarys 16 modulių, 34 studijų 

                                                           
22 Jungtinių studijų programų bendrieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ISAK-2833 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 
29 d. įsakymo Nr. V-1468 redakcija) (Žin., 2011 , Nr. 99-4679). 

Jungtin÷s studijų programos siekiniai Studijų dalykai 
Įgis pakankamai vadybinių žinių tam, kad geb÷tų tiesiogiai 
organizuoti ir valdyti turizmo bei poilsio paslaugų įmon÷s 
(padalinio) veiklą. 

Filosofija, Statistika, Psichologija, Verslo 
komunikacija, Mikro ir makro ekonomika, 
Vadybos pagrindai, Įmon÷s finansai, 
Rinkodaros pagrindai, Rinkodaros 
strategija, Personalo valdymas, 
Sveikatingumo verslo organizavimas 

Sugeb÷s apibr÷žti rekreacijos ir turizmo veiklos tikslus ir 
inovatyviai bei efektyviai naudoti šiuolaikin÷s vadybos išteklius 
ir priemones šiems tikslams pasiekti. 

Rekreacijos pagrindai, Sveikatingumo 
pagrindai, Sveikos gyvensenos pagrindai, 
Sveikatingumo paslaugų vadyba, 
Darbuotojų sauga ir sveikata, 
Sveikatingumo verslo teis÷ 

Bus kompetentingi organizuoti ir efektyviai naudoti 
informacinius procesus ir vadybos informacines sistemas  

Informacin÷s sistemos sveikatingumo 
versle 

Sugeb÷s steb÷ti ir kritiškai vertinti dalykin÷s srities teorines ir 
praktines naujoves ir jų potencialą 

Verslininkyst÷ ir verslo id÷jos, Verslo 
projektai 

Sugeb÷s identifikuoti verslo valdymo ir finansinę riziką, 
analizuoti gr÷smes ir pavojus dinamiškoje, naujoje arba 
nepažįstamoje aplinkoje. 

Pokyčių vadyba, Rinkos tyrimai 
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dalykai. Visi dalykai bus d÷stomi anglų kalba. Studijos bus baigiamos baigiamuoju darbu, kurį sudarys 

projektas bei egzaminas. 20 lentel÷je pateikiama jungtin÷s „Sveikatingumo verslo vadybos“ studijų 

programos sandaros analiz÷, studijų dalykai, moduliai, kreditai, studijų vieta bei kt. informacija. 

20 lentel÷ 
Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ struktūra 

Studijų trukm÷ Nuolatin÷s studijos – 2,5 metai 
Ištęstin÷s studijos – 3 metai 

D÷stoma kalba Anglų kalba 
Kreditų skaičius 180 ECTS 
Studijų dalykų sąrašas ir kreditai, d÷stymo vieta 
I kursas I semestras Pavadinimas  Kreditų skaičius 

(ECTS) 
Aukštoji mokykla, 
kurioje dalykas bus 
d÷stomas 

Socialinių mokslų modulis 10 
Psichologija 4 
Filosofija 3 
Statistika 3 
Ekonomikos ir verslo modulis 10 
Mikro ir makro ekonomika 5 
Verslo komunikacija 5 
Rekreacijos ir vadybos modulis 10 
Rekreacijos pagrindai  5 
Vadybos pagrindai 5 

I kursas  

I semestras 

 

Viso 30 
Įmon÷s valdymo modulis 10 
Rinkodaros pagrindai 4 
Pokyčių vadyba 3 
Įmon÷s finansai 3 
Sveikatingumo modulis 10 
Sveikatingumo pagrindai 5 
Sveikos gyvensenos pagrindai 5 
Informacinių sistemų modulis 10 
Informacin÷s sistemos sveikatingumo 
versle 

5 

Laisvai pasirenkamas dalykas 5 

I kursas  

II semestras 

 

Viso 30 

VLVK 
 

Sveikatingumo vadybos modulis 10 
Sveikatingumo paslaugų vadyba 5 
Sveikatingumo verslo teis÷ 5 
Verslininkyst÷s ir darbo išteklių 
modulis 

10 

Darbuotojų sauga ir sveikata 5 
Verslininkyst÷ ir verslo id÷jos 5 
Rinkos tyrimų ir terminijos modulis 10 

II kursas  

III semestras 

 

Rinkos tyrimai  4 

„Albert College“ 
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Specialyb÷s terminija užsienio kalba 3 
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 
Viso 30 
Rinkodaros ir personalo valdymo 
modulis 

10 

Rinkodaros strategija 5 
Personalo valdymas 5 
Verslumo modulis 10 
Verslo projektai 5 
Kursinis darbas 5 
Verslo organizavimo modulis 10 
Sveikatingumo verslo organizavimas 5 
Laisvai pasirenkamas dalykas 5 

II kursas  

IV semestras 

 

Viso 30 
Praktika po IV 
semestro  

Praktika 30 

SPECIALIZACIJOS SPA paslaugų modulis 10 
SPA paslaugos 5 
SPA ištekliai ir aplinka 5 
SPA verslo modulis 10 
SPA verslo r÷mimas ir reklama 5 
SPA verslo organizavimas ir pl÷tra  5 

SPA turizmas 
 
V semestras 

Viso 20 
Fizinio aktyvumo paslaugų modulis 10 
Fizinio aktyvumo paslaugos 5 
Fizinio aktyvumo paslaugų ištekliai ir 
aplinka 

5 

Fizinio aktyvumo paslaugų verslo 
modulis 

10 

Fizinio aktyvumo paslaugų r÷mimas ir 
reklama 

5 

Fizinio aktyvumo paslaugų 
organizavimas ir pl÷tra 

5 

 
 
 
 
 
 
 
„MT&M College“ 
 
 
 
 
 

Fizinio aktyvumo 
turizmas 
 
V semestras 
 
 

Viso 20  
Baigiamasis darbas Projektas 

Egzaminas  
4 
6 

 Viso 10 
Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis VLVK duomenimis. 

„Sveikatingumo verslo vadybos“ programos studijos vyktų taikant įvairius d÷stymo metodus: 

paskaitas, pratybas, žaidimus vaidmenimis, seminarus, projektais paremtą mokymąsi, grupinį darbą, 

situacinę analizę ir t. t. Reik÷tų atkreipti d÷mesį į tai, kad, kai kurie jungtin÷s studijų programos 

„Sveikatingumo verslo vadybos“ dalykai bus studijuojami ir nuotoliniu būdu, tačiau virtualus 

mobilumas sudarys ne daugiau kaip 10 proc. studijų programos apimties. Nuotoliniu būdu studijos bus 

organizuojamos internetu specialioje virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Kiekvienam studijų 
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dalykui ir kiekvienai studentų grupei bus sukurta atskira virtuali mokymosi erdv÷, kurioje studentai ras 

visą pagrindinę studijų dalyko mokomąją medžiagą, užduotis, informaciją apie studijas, automatizuotus 

savitikros testus ir kitą studijoms reikalingą medžiagą elektroniniu formatu (priklausomai nuo studijų 

dalyko specifikos tai gali būti paskaitų vaizdo įrašai, vaizdo ir garso įrašai, nuorodos į pačius 

įvairiausius internetinius šaltinius ir pan.). Taip pat šioje virtualioje dalyko mokymosi erdv÷je 

studentams internetu bus pateikiamos ir priimamos tarpinių atsiskaitymų užduotys, jie gal÷s per nuotolį 

bendrauti su d÷stytoju, administratoriais ir tą patį studijų dalyką studijuojančiais tos pačios grup÷s 

studentais. Visi studentai ir d÷stytojai prie virtualioje mokymosi aplinkoje patalpintų savo studijų 

programos dalykų mokomosios medžiagos prisijungs naudodami asmeninius prisijungimo vardus ir 

slaptažodžius. Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ studijų metodai 

apibendrinti 21 lentel÷je. 

21 lentel÷ 

Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ studijų metodai 

Studijų metodai Aprašymas 
Paskaitų d÷stymas Paskaitų skaitymą sudaro dalyko pristatymas struktūriniu būdu, kur pagrindin÷s 

informacijos išteklius yra žodin÷ informacija, taip pat rašytinis tekstas. 
Projektais pagrįstas 
mokymasis 

Projektais pagrįstas mokymasis gali būti apibūdinamas kaip aib÷ mokymosi 
patirčių, kurios įtraukia studentus į sud÷tingus projektus ir realų pasaulį, kuriame jie 
lavina ir taiko savo žinias ir įgūdžius. 

Situacijų analiz÷ Situacijų analizę sudaro serija atvejų, kurie vaizduoja įvairias problemines situacijas 
realiame gyvenime, kurias galima studijuoti ir analizuoti. 

Problemomis pagrįstas 
mokymasis 

Vykstant problemomis pagrįstam mokymuisi, studentai susirenka nedidel÷se 
mokymo grup÷se, kad gal÷tų analizuoti ir spręsti problemą. 
Procesas yra skirtas pasiekti tam tikrų mokymosi tikslų. 

Žaidimas vaidmenimis Žaidimas vaidmenimis gali būti apibr÷žiamas kaip mokymosi procesas, kuriame 
dalyviai imasi kitų atskirų asmenų vaidmenų, siekdami lavinti konkrečius įgūdžius 
ir pasiekti konkrečių mokymosi tikslų. 

Debatai Debatai gali būti apibr÷žiami kaip sena mokymo–mokymosi strategija, kuri 
suponuoja užimtą poziciją, už arba prieš, d÷l klausimo, teigimo, tvirtinimo ar 
problemos sprendimo. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Konkretūs studijų metodai bus parinkti kiekvienam dalykui, atsižvelgiant į dalyko pobūdį ir 

specifiką. 

 

7.3. Žmogiškųjų išteklių analiz÷ 

Žmogiškųjų išteklių poreikis jungtinei studijų programai rengti ir įgyvendinti buvo nustatytas 

remiantis visų bendradarbiaujančių kolegijų pateikta informacija, programos apimtimi ir struktūra bei 
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dalykų skaičiumi. Žmogiškųjų išteklių poreikis jungtin÷s „Sveikatingumo verslo vadybos“ studijų 

programos rengimui bei įgyvendinimui buvo analizuojamas ir šios studijos 6.1 dalyje „Investicijų 

poreikis”. 

Pažym÷tina, kad, VLVK papildomai reik÷s 6–7 d÷stytojų: 2 asistentų, 3 lektorių, 1–2 docentų. Šis 

papildomų d÷stytojų skaičius susijęs su II semestre numatytais sveikatingumo dalykais, kurie nebuvo 

kolegijoje d÷stomi anksčiau. Tuo tarpu n÷ viena analizuota kolegija panašios rekreacijos ir turizmo 

studijų programos nevykdo, tod÷l galima daryti prielaidą, kad partnerin÷ms kolegijoms taip pat teks 

papildomai priimti d÷stytojų. 

Priimant d÷stytojus bus vadovaujamasi šiais kriterijais:  

1. dalykin÷ kompetencija ir patirtis;  

2. įgūdžiai ir kompetencijos d÷styti anglų kalba; 

3. išsilavinimas; 

4. d÷stymo ir mokslinių tyrimų patirtis dalyko srityje (pedagoginio darbo patirtis, 

publikacijos ir kt.); 

5. geb÷jimas taikyti naujus, inovatyvius studijų metodus. 

 

Siekiant užtikrinti tinkamą programos valdymą ir administravimą, kiekvienoje kolegijoje bus 

skiriama po vieną programos kuratorių. Pagrindin÷s programos kuratorių pareigos bus: palengvinti 

studentų integraciją kolegijoje, suteikti reikalingos informacijos prieš atvykstant ir teikti visapusišką 

pagalbą užsienio studentams po atvykimo. 

7.4. Materialiųjų išteklių analiz÷ 

Patalpos. Nauja jungtin÷ studijų programa bus vykdoma trijų kolegijų pastatuose, atsižvelgiant į 

studijų programos dalykus. Visose trijose kolegijose auditorijų srautin÷ms paskaitoms, pratyboms ir 

laboratoriniams darbams pakanka. Kad studentų nebūtų daugiau nei yra instaliuotų darbo vietų 

(atliekant laboratorinius darbus) akademin÷ grup÷ gal÷tų būti dalijama į pogrupius (dažniausiai du). 

Patalpų trūkumo problemos (jei tokios iškyla) būtų sprendžiamos keičiant užsi÷mimo laiką. 

Savarankiškas užduotis studentai gal÷tų atlikti kolegijų bibliotekose. Jei savarankiškoms užduotims 

atlikti bus reikalingas kompiuteris, studentai gali naudotis kompiuterin÷mis klas÷mis. Visgi vert÷tų 

išskirti VLVK, kurioje gal÷tų vykti srautin÷s paskaitos, nes auditorijų skaičius, jų dydis bei 

technologin÷s galimyb÷s šioje kolegijoje yra geriausios: įrengtos 5 kompiuterin÷s klas÷s, 4 srautin÷s 
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auditorijos, 6 seminarams skirtos auditorijos, savarankiškų studijų centras, internetin÷ skaitykla. Laisva 

prieiga prie interneto.  

Tam tikrų studijų dalykai gal÷tų būti d÷stomi nuotoliniu būdu. Tod÷l visose trijose kolegijose 

tur÷tų būti sudarytos sąlygos (įdiegta reikalinga įranga, kokybiškas interneto ryšys) studijoms 

nuotoliniu būdu.  

Bibliotekos. Įvertinus kiekvienos iš trijų partnerinių kolegijų turimus bibliotekų išteklius, galima 

teigti, kad jų pakaks ir naujos studijų programos studentų poreikiams. Studentai pagal galimybes gal÷s 

naudotis visų kolegijų bibliotekomis, tačiau siekiant pagerinti studijų kokybę svarbu studentams 

suteikti elektroninę prieigą prie elektroninių kolegijų bibliotekų šaltinių. Taip pat vert÷tų sukurti bendrą 

kolegijų duomenų bazę ir elektronin÷s bibliotekos sistemą, kuriomis gal÷tų naudotis ir kurios būtų 

prieinamos jungtin÷s studijų programos studentams.  

Studijų medžiaga. Studijų programa privalo būti tinkamai metodiškai aprūpinta. Tuo tikslu 

numatoma parengti 10 metodinių knygų ir vaizdinę metodinę medžiagą bei įsigyti metodines 

priemones.  

Kadangi studijos bus organizuojamos mišriu būdu (nuolatin÷s studijos su nuotolinių studijų 

elementais), numatoma parengti tam tikrų studijų dalykų metodines knygas elektronin÷je formoje.  

Siekiant diegti inovatyvius mokymo metodus ir atsižvelgiant į tai, kad dalis studijų vyks 

nuotoliniu būdu, taip pat būtina parengti kai kurių studijų dalykų vaizdinę metodinę medžiagą (skaidrių 

paketus, kurie apims ne tik tekstinę informaciją, bet ir nuotraukas, video bei audio medžiagą, 

interaktyvias nuorodas ir kt. būtinus elementus).  

Metodinę medžiagą (mokomąsias priemones ir skaidrių paketus) rengs modulių aprašus parengę 

VLVK, „MT&M College“, ir/ar „Albert College“ darbuotojai, kurie ateityje įgyvendins jungtinę 

„Sveikatingumo verslo vadybos“ studijų programą. 

Siekiant tinkamo studijų programos metodinio aprūpinimo, parengtų mokomųjų knygų ir 

vaizdin÷s medžiagos nepakanka. Būtina įsigyti naujausią literatūrą (vadov÷lius ir metodines knygas). 

Knygos bus perkamos atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus dalyko tematiką. Investicijos, reikalingos 

jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ mokymo ir metodin÷ms priemon÷ms buvo 

analizuojamas šios studijos 6.1 dalyje „Investicijų poreikis”. 

Informacin÷s technologijos. Kadangi dalis studijų bus organizuojamos mišriu būdu (nuolatin÷s 

studijos su nuotolinių studijų elementais), daug d÷mesio reikia skirti tinkamos programin÷s įrangos 

įsigijimui.  
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Studijos bus organizuojamos dialogin÷s platformos pagrindu (pvz. Moodle arba kt.), kuri bus 

įtraukta į Rekreacijos ir turizmo studijų sistemą, kurioje bus talpinama visų trijų kolegijų pateikta 

informacija. Už sistemos priežiūrą bus atsakinga VLVK. 

Numatoma, kad sistema apims šias duomenų bazes ir modulius: 

1. Sąsajos modulis: grafiniai dialogo langai, piktogramos, meniu sąrašai, duomenų įvedimas 

ir išvedimas, failų tvarkymas, dialogo langai ir kt. 

2. Studentų mokymo ekspertin÷ sistema. Studentų mokymo ekspertin÷ sistema atsižvelgdama 

į studento turimas žinias ir mokymosi tempą, pad÷s jam racionaliai įsisavinti žinias. 

3. Studentų žinių analiz÷s posistem÷. Posistem÷ analizuos studentų žinias, jų įvertinimus, 

leis nustatyti klaidingą žinių įsisavinimą ir įvertinti, kokių žinių trūksta studentams. 

4. D÷stytojo modulis.  

 

Siekiant tinkamai aprūpinti programos studijas, taip pat numatoma kurti ir/ ar įsigyti konkrečių 

dalykų studijoms skirtas kompiuterinio mokymo sistemas. Šiuo metu kolegijos yra apsirūpinusios 

tokiomis programomis kaip Portje (viešbučių veiklos planavimo bei administravimo programa), 

Amadeus (viena labiausiai paplitusių rezervavimo sistemų pasaulyje) ir pan.  

Kompiuterinio mokymo sistema suprantama kaip duomenų, informacijos, išreikštinių ir 

neišreikštinių žinių valdymo ir tyrimo objekto (jo sud÷tinių dalių) modeliavimo sistema, kuri kaupia 

duomenis, informaciją ir žinias iš įvairių šaltinių, juos apdoroja; naudodama įvairius matematinius, 

loginius ir žinių modelius, vartotojui teikia duomenis, informaciją ir žinias, reikalingas galimų 

sprendimų alternatyvoms analizuoti, sudaryti ir įvertinti, priimti sprendimą; gautus rezultatus išvesti ir 

saugoti. Taigi kompiuterin÷ sistema turi leisti vartotojui transformuoti milžinišką duomenų, 

informacijos ir žinių kiekį į sprendžiamos problemos analizei ir sprendimo pri÷mimui reikalingus 

informacinius pranešimus. Su kompiuterine sistema atliekamas tyrimo objekto (jo sud÷tinių dalių) 

modeliavimas parodo, kaip keisis tyrimo objektas ar jo sud÷tin÷s dalys keičiantis juos supančiai 

aplinkai. Kompiuterin÷ sistema leidžia individualiai arba grup÷mis simuliuoti ir vizualizuoti tyrimo 

objektą ir jo sud÷tines dalis. Kompiuterin÷s sistemos žinių baz÷se saugomos ir vystomos ekspertų ir 

vartotojų sukauptos tam tikros dalykin÷s srities išreikštin÷s ir neišreikštin÷s žinios bei patirtis, jos 

naudojamos analizuojant ir modeliuojant tyrimo objektą (jo sud÷tines dalis). Kompiuterin÷s sistemos 

analiz÷s rezultatus pateikia skaitmenine, tekstine, grafine (schemos, grafikai, diagramos), formulių, 

br÷žinių, vaizdajuosčių ir kitokia forma. 
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Investicijos, būtinos jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ informacin÷ms 

technologijoms įsigyti buvo analizuojamas šios studijos 6.1 dalyje „Investicijų poreikis”. 

 

7.5. Studijų eigos ir jos vertinimo (studentų atrankos, pasiekimų vertinimo, 
paramos studentams) analiz÷ 

Prašymų studijuoti teikimo tvarka. Prašymai studijuoti bus teikiami internetu. Prašymai bus 

pildomi anglų kalba. Ši tvarka galios visiems, norintiems studijuoti programoje. VLVK įsipareigoja 

sukurti ir administruoti bendrą el. prašymų teikimo sistemą. Kiekviena dalyvaujanti kolegija suteiks 

informaciją studentams, norintiems studijuoti programoje. 

Stojimo reikalavimai. Tikslin÷ grup÷ – aukštos kvalifikacijos, motyvuoti studentai, kuriems rūpi 

rekreacijos ir turizmo veiklos vystymo klausimai, ypač tarptautiniame kontekste, turintys ne žemesnį 

kaip vidurinį išsilavinimą. Be to, būsimi studentai turi būti pasirengę dalį studijų laiko praleisti užsienio 

šalyse, analizuoti ir įvertinti rekreacijos ir turizmo veiklos vykdymo bei vystymo procesą tarpdalykin÷s 

perspektyvos požiūriu. 

Norintys studijuoti pagal jungtinę studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“ studentai 

tur÷s tur÷ti vidurinį išsilavinimą.  

Studentų atranka. Studentai bus atrinkti remiantis bendru stojimo prašymų vertinimu, kurį 

atliks Programos taryba pagal visų trijų dalyvaujančių kolegijų tvarką ir nurodymus. 

Studentų pri÷mimas. Visi studentai registruojami Konsorciumo (kurį sudaro trys dalyvaujančios 

kolegijos) sekretoriate. Studentai bus registruojami pirmin÷je kolegijoje (kolegijoje, kurioje pateik÷ 

prašymą ir buvo priimti), o v÷liau bus registruojami mobiliam laikotarpiui antroje ir trečioje kolegijose. 

Kiekviena kolegija įsipareigoja deramai registruoti studentus, vesti jų bylas ir teikti informaciją kitoms 

kolegijoms apie studentų pasiekimus. 

Akademinis pažangumas, studentų egzaminavimas ir kreditai. Kiekviena jungtin÷je studijų 

programoje dalyvaujanti kolegija laikysis ECTS kreditų sistemos. Siekiant palengvinti pažymių 

įskaitymą, kiekviena kolegija numato nustatyti vertinimų skalę pagal ECTS sistemą. 

Kiekviena kolegija teiks ataskaitas koordinatoriui/konsorciumo sekretoriatui apie studentų 

pažangą, surinktų kreditų skaičių ir pažymius. Ataskaitos bus teikiamos anglų kalba. 
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Išsilavinimo pripažinimas ir suteikiamas laipsnis. Kiekviena kolegija dalyvaujanti programoje 

pripažins programos studijų modulius ir suteikiamus kreditus. Programos koordinatorius (VLVK) rinks 

ir sistemins studijų rezultatų vertinimus iš kiekvienos kolegijos. 

Kiekvienam s÷kmingai baigusiam jungtinę „Sveikatingumo verslo vadybos“ studijų programą 

studentui, įskaitant privalomą mobilumo programą, bus suteiktas jungtinis bakalauro laipsnis. Be 

jungtinio bakalauro laipsnio, oficialiai suteikto kiekvienos dalyvaujančios kolegijos, kiekvienas 

studentas gaus jungtinį laipsnį liudijantį diplomą su trijų kolegijų logotipais ir koordinuojančios 

įstaigos parašu, be to, diplomo priedą, kuriame bus pateikta išsami informacija apie studento studijuotą 

programą ir studijų rezultatus. Jį išduos programos koordinatorius (VLVK). 

Mobilumas. Viena iš akivaizdžių jungtin÷s programos stiprių pusių yra studentams suteikiama 

galimyb÷ studijuoti kitoje kolegijoje kitoje šalyje. Tačiau mobilumas gali tapti problema d÷l kai kurių 

priežasčių: 

1.  semestrų struktūros skirtumai; 

2.  kalba; 

3.  studentai, kuriems buvimas kitoje šalyje ilgą laiką kelia problemų. 

 

Semestro struktūros skirtumai sumažina galimybes likti užsienyje. Programos kolegijose 

vykdomos pagal laiką, o tai apsunkina mobilumą. Be to, mobilumas tampa ypač sud÷tingas, pvz., 

vyresnio amžiaus studentams, kurie dažnai n÷ra labai mobilūs.  

Atsižvelgiant į šias rekomendacijas, buvo pasirinktas mišrus studijų vykdymo modelis. Studijos 

bus nuolatin÷s, kiekvienas studentas prival÷s praleisti tam tikrą laikotarpį užsienio šalyse, 

studijuodamas užsienio šalių kolegijose, o likusi dalis studijų bus organizuojama virtualiu būdu.  

Kiekviena iš dalyvaujančių kolegijų teiks studentams atitinkamą informaciją apie akademinius 

reikalavimus, mobilumo paslaugas, administracinius reikalavimus ir finansinius klausimus, susijusius 

su mobilumu. 

Paskaitų savait÷s. Socialinis aspektas ir dalinimasis informacija tarp studentų jungtin÷je studijų 

programoje reikalauja ypatingo d÷mesio. Studentai gyvena toli vienas nuo kito ir susitinka tik per 

paskaitų savaites. Tačiau tolesnį jų kontaktą galima užtikrinti internetinio bendravimo priemon÷mis. 

Kontaktinių paskaitų metu studentai susipažįsta, o toliau palaiko ryšį, atlieka grupinius darbus 

bendraudami internetu.  
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Studento teis÷s ir pareigos. Studentams galios tos pačios teis÷s ir pareigos, kurios galioja 

kiekvienoje iš dalyvaujančių kolegijų.  

Egzaminų ir įvertinimo nurodymus bei reikalavimus studentai gaus studijų pradžioje, be to, jie 

bus paskelbti programos internetiniame puslapyje. Šie reikalavimai apims studijų vertinimo kriterijus, 

baigiamojo darbo įvertinimą, lankomumo taisykles ir pan.  

Parama studentams. Dalyvaujantys mobilumo programoje studentai gal÷s naudotis visomis 

priimančios kolegijos siūlomomis paslaugomis. Jiems bus teikiamos tokios pat paslaugos, kaip ir 

įprastiems studentams, studijuojantiems atitinkamoje kolegijoje. Be įprastų paslaugų kiekviena kolegija 

įsipareigoja teikti šias paslaugas: vizų ir leidimų gyventi gavimas (ne ES studentams); pagalba, ieškant 

būsto, specialiosios veiklos, susijusios su integracija ir kt. Kadangi jungtin÷s „Sveikatingumo verslo 

vadybos“ studijų programos kalba bus anglų kalba, priimanti kolegija rengs atvykstantiems studentams 

įvadinę programą apie nacionalinę kalbą ir kultūrą. 

Studijų metu studentai taip pat tur÷s galimybę naudotis šiomis technologijomis: el. paštas, 

telefonas, virtualioji mokymosi platforma, Skype, kt. 

 

7.6. Programos vadybos (programos administravimo, vidinio studijų kokyb÷s 
užtikrinimo) analiz÷ 

Programos administravimas. Jungtin÷s „Sveikatingumo verslo vadybos“ studijų programos 

valdymo modelis parinktas remiantis geriausios praktikos pavyzdžiais skirtingose šalyse ir kolegijose. 

Numatyta, kad pagrindin÷s šalys atsakingos už programos valdymą bus: 

1. Koordinuojanti institucija. Kadangi VLVK yra jungtin÷s studijų programos rengimo ir 

įgyvendinimo iniciatorius, ji gal÷tų tapti programos koordinuojančia institucija. Koordinuojanti 

institucija bus atsakinga už prašymų studijuoti pri÷mimą, priimtų studentų informavimą, finansinę 

jungtin÷s studijų programos kontrolę, įmokų už studijas surinkimą ir l÷šų paskirstymą dalyvaujančioms 

kolegijoms, virtualios studijų platformos kūrimą ir valdymą. 

2. Programos taryba. Jungtin÷je studijų programoje dalyvaujančios kolegijos įsteigs 

Programos tarybą (toliau – Taryba), kurią sudarys visas tris kolegijas atstovaujantys nariai 

(Konsorciumo nariai). Tarybos narius kiekviena šalis skirs 5 metams. Steigiamojo susirinkimo metu 

Taryba išrinks pirmininką 5 metų laikotarpiui. Sprendimą priims kvalifikuota 2/3 Konsorciumo narių 

dauguma. 
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Taryba vadovaus programos rengimui, pl÷trai ir įgyvendinimui. Ji veiks kaip Konsorciumo narių 

konsultacijų ir bendradarbiavimo forumas įgyvendinant ir valdant programą. Taryba bus įgaliota ir 

atsakinga už: 

1. programos rengimo, pl÷tros ir įgyvendinimo priežiūrą; 

2. programos struktūros ir turinio, pri÷mimo kriterijų, studentų atrankos ir kitų susijusių su 

programa problemų sprendimų derinimą, prireikus konsultuojantis su kolegijų specialistais bei 

nacionalin÷mis kokyb÷s užtikrinimo agentūromis; 

3. pasiektų programos tikslų ataskaitų teikimą r÷m÷jams; 

4. programos biudžeto ir jo pakeitimų derinimą. 

 

Taryba rinksis ne rečiau kaip kartą per metus bei tada, kai to reikalaus ne mažiau kaip 2/3 narių. 

Tarybos darbui organizuoti ir aptarnauti bus įsteigtas Konsorciumo sekretoriatas (toliau – 

Sekretoriatas). Sekretoriatas išplatins darbotvarkę ir kitus susirinkimo dokumentus ne v÷liau kaip prieš 

dvi savaites iki eilinio Tarybos susirinkimo. 

Tarybos sprendimai bus priimami bendru susitarimu. Bus atsižvelgiama į negalinčių atvykti į 

susirinkimą narių nuomones ir jos bus įtraukiamos į bendrą Tarybos sprendimą. Jei nepavyks pasiekti 

konsensuso, sprendimai bus priimami 2/3 balsų dauguma. Kiekvienas Tarybos narys tur÷s vieną balsą. 

Taryba tarp eilinių susirinkimų gal÷s priimti sprendimus, pasitelkdama elektronines priemones. 

Tokiais atvejais sekretoriatas rūpinsis, kad visa aktuali medžiaga būtų išplatinta visiems Tarybos 

nariams ne v÷liau kaip prieš dvi savaites iki nuomon÷s išreiškimo termino. 

Sekretoriatas taip pat rūpinsis susirinkimo protokolų rengimu, kuris bus oficialus dokumentas. 

Sekretoriatas išsiųs protokolo juodraštį visiems nariams per dvi savaites po susirinkimo. Protokolas bus 

laikomas priimtu, jei per 15 kalendorinių dienų po išsiuntimo nei vienas narys raštu nepaprieštaravo d÷l 

juodraščio tikslumo. Nesutikimo atveju Tarybos pirmininkas priims galutinį sprendimą d÷l protokolo. 

Priimtas protokolas bus siunčiamas elektroniniu paštu visiems nariams. Protokolo kopijos bus 

skelbiamos konsorciumo internetiniame puslapyje/intranete. 

Programos r÷mimas (reklama). Atsakomyb÷ už jungtin÷s „Sveikatingumo verslo vadybos“ 

studijų programos reklamą teks visoms dalyvaujančioms kolegijoms. Kiekviena kolegija sutinka, kad 

jos vardas ir logotipas būtų naudojamas reklamin÷je medžiagoje, programos literatūroje ir kitoje 

programos dokumentacijoje reklamos tikslais. Be to, bus naudojami tie patys kiekvienos kolegijos 

komunikacijos kanalai, kurie naudojami vietin÷ms kolegijų programoms remti. 
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Programos finansų valdymas. Jungtin÷ studijų programa pareikalaus iš kolegijų papildomų 

investicijų: papildomų žmogiškųjų išteklių, papildomų paslaugų ir t.t. Numatytų investicijų 

įgyvendinimui būtina užtikrinti tinkamą jungtin÷s studijų programos finansavimą. O vienas iš jungtin÷s 

studijų programos finansavimo šaltinių yra įmokos už mokslą. 

Europoje egzistuoja skirtinga praktika mokesčių už mokslą srityje. Pavyzdžiui, Jungtin÷je 

Karalyst÷je, Nyderlanduose, Vokietijoje ir t.t. visi studentai moka mokesčius už mokslą, tuo tarpu kai 

kuriose Šiaur÷s šalyse (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje) mokestis už mokslą (dar) n÷ra įvestas. 

Pagrindin÷s priežastys d÷l ko kai kuriose šalyse n÷ra mokesčio už mokslą yra teisiniai apribojimai, 

„nemokamas“ aukštasis išsilavinimas turintis senas tradicijas, be to, mokslas be mokesčio yra 

patrauklesnis švietimo rinkoje. Pažym÷tina, kad mokesčiai už mokslą yra labai skirtingi: Jungtin÷je 

Karalyst÷je už vienus akademinius metus mokama iki 9000 svarų (36000 Lt), Nyderlanduose - apie 

1672 Eur (5773 Lt), Vokietijoje – 1000 Eur (3458 Lt). 

Įgyvendinant jungtinę „Sveikatingumo verslo vadybos“ studijų programą koordinatorius (VLVK) 

surinks mokestį už mokslą ir paskirstys pinigus visoms kolegijoms.  

Planuojamas mokestis už mokslą sudaro 7000 Lt studentui už akademinius metus. Kiekvienas 

studentas mok÷s įmokas koordinuojančiai institucijai, Programos Tarybos sprendimu ar kolegijų 

bendru sutarimu paskirtai institucijai. 

Bendrą programos biudžetą sudarys studentų įmokos už mokslą bei visos papildomos įplaukos, 

kurios gali atsirasti vykdant studijų programą.  

Mokesčiai už mokslą Tarybos pageidavimu bus peržiūrimi kasmet.  

Jungtin÷s studijų programos finansavimui galima būtų ieškoti ir privačių l÷šų, kadangi aukštasis 

mokslas teikia ne tik visuomeninę, bet ir privačią naudą jį įsigijusiems individams. Ji susijusi ne tik su 

didesniu pasitenkinimu darbu, ilgesniu ir įvairiais būdais praturtintu gyvenimu, bet ir investicine nauda.  

Programos kokyb÷s užtikrinimas. Europos aukštojo mokslo erdv÷je valstyb÷se yra būdinga 

politinių, aukštojo mokslo sistemų, sociokultūros ir aukl÷jimo tradicijų, kalbos ir lūkesčių įvairov÷, 

tod÷l vienintelis vyraujantis požiūris į aukštojo mokslo kokybę, nuostatas ir kokyb÷s užtikrinimą yra 

neįmanomas. Mokslin÷je literatūroje, ES bei nacionaliniuose dokumentuose numatyti įvairūs studijų 

kokyb÷s užtikrinimo modeliai bei priemon÷s. 

Vienas iš jungtin÷s studijų programos kokyb÷s užtikrinimo modelių gal÷tų būti pasirinktas 

vadovaujantis Europos universitetų asociacijos parengtu „Europos jungtinių magistrantūros studijų 

programų kokyb÷s gerinimo vadovu“ (angl. Guide for Quality Enhancement in European Joint Master 
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Programmes) (2006). Būtų galima išskirti šiuos atsakomyb÷s lygmenis ir pagrindinius sprendžiamus 

uždavinius pasirinkus šį kokyb÷s valdymo modelį: 

1. Konsorciumo lygmuo. Konsorciumas bus atsakingas už programos koordinavimą ir 

bendrų sprendimų pri÷mimą. Konsorciumą sudaro visos trys programoje dalyvaujančios kolegijos, tai 

aukščiausias lygmuo koordinuojantis jungtin÷s studijų programos kokybę, pagrįstas bendra iniciatyva ir 

bendradarbiavimu. 

2. Dalyko lygmuo. Atsakomyb÷ už kokyb÷s užtikrinimą atskirų dalykų lygmenyje teks 

dalykų modulius rengiantiems ir d÷stantiems d÷stytojams. 

3. Institucinis lygmuo. Instituciniame lygmenyje kiekviena kolegija bus atsakinga už 

kokybišką programos rengimą, atnaujinimą ir įgyvendinimą. 

 

Kokyb÷s užtikrinimo priemon÷s taip pat bus nustatytos kiekviename šių lygmenų ir derinamos 

bei užtikrinamos tarp atskirų lygmenų. Jungtinę studijų programą rengs, tvirtins ir jos kokybe rūpinsis 

visos trys kolegijos.  

Kiekviena konsorciumui priklausanti kolegija vadovausis savo nacionalin÷mis kokyb÷s 

užtikrinimo procedūromis, kad užtikrintų, jog jungtin÷ studijų programa atitinka aukščiausius kokyb÷s 

standartus. Laipsnių pripažinimas yra labai svarbus programos klausimas, tod÷l programos kokyb÷s 

kontrol÷je dalyvauja ir nacionalin÷s valdžios institucijos. Jungtin÷s studijų programos kokybę 

periodiškai vertins atitinkamos nacionalin÷s kokyb÷s vertinimo ir akreditavimo agentūros. 

Kokyb÷s užtikrinimas bus paremtas vidin÷mis ir išorin÷mis vertinimo priemon÷mis. 

Jungtin÷s studijų programos kokyb÷s vertinimo sistemoje svarbų vaidmenį atliks patys studentai. 

Studentų nuomon÷s vertinimas bus atliekamas kiekvieno semestro pabaigoje, taip siekiant sužinoti 

studentų nuomonę ir pagerinti studijų ir paslaugų kokybę. Studentai atliks d÷stytojų vertinimus, kurių 

metu pasakys savo nuomonę apie d÷stytojo atsidavimą, geb÷jimą spręsti problemas, d÷stomo dalyko 

žinių lygį, geb÷jimus skatinti studentus dirbti komandoje, d÷mesį, kurį jis/ji skiria studentų klausimams 

ir poreikiams. Taip pat viso semestro metu studentai gal÷s pareikšti savo nuomonę virtualiame 

diskusijų forume. Studentai, neformaliai bendraudami virtualiose diskusijose, palikdami ir skaitydami 

komentarus virtualiame forume, išsakys savo požiūrį į studijų kokybę (d÷stytojų kvalifikaciją, mokymo 

medžiagos kokybę, konsultacijas, egzaminus, baigiamuosius darbus ir pan.). 

Siekiant geriau užtikrinti grįžtamąjį ryšį su absolventais bus parengta studijų kokyb÷s vertinimo 

anketa. Numatoma kaupti ir analizuoti anketin÷s apklausos duomenis. Anketinio tyrimo pagrindu 
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sudaromi jungtin÷s studijų programos, dalykų ir studijų teikimo tobulinimo planai. Taip pat numatoma 

nuolat apklausti įmones bei organizacijas, kuriose dirbs jungtin÷s studijų programos absolventai 

siekiant išsiaiškinti darbdavių požiūrį į rengiamų specialistų kvalifikaciją bei taisytinus studijų 

programos aspektus. 

Teikiant jungtin÷s studijų programą nuolatos bus koreguojamas ir papildomas detalus studentų 

tikslin÷s grup÷s aprašymas. Tam tikslui atliekama: rinkos poreikių analiz÷ (darbdavių ir potencialių 

studentų poreikių analiz÷); nagrin÷jamos socio–demografin÷s charakteristikos; vertinamos ankstesn÷s 

žinios ir patirtis (patirtis studijų programos srityje (ar turi visus reikiamus kreditus, kad būtų priimtas 

studijuoti ar reikia laikyti papildomus egzaminus), geb÷jimas savarankiškai studijuoti ir naudoti įvairias 

studijų technologijas); studentų mokymosi motyvacija (laiko taupymas, d÷stomi dalykai, naudojamos 

mokymo technologijos, kvalifikacijos k÷limas, perkvalifikavimas, atlyginimo pak÷limas, pareigų 

pak÷limas ir t. t.), mokymosi geb÷jimai ir kiek laiko gali skirti studijoms. 

Darbdavių nuomon÷s tyrimams bus naudojamos šios priemon÷s: 

1. anketos, klausimynai;  

2. dokumentų analiz÷ (ataskaitos, individualūs planai, darbų pavyzdžiai, taisykl÷s);  

3. steb÷jimas (tam tikro reiškinio dažnumo, svarbių reiškinių ar sąlygų steb÷jimą);  

4. pokalbiai (teminiai pokalbiai grup÷se, pokalbiai su paskirais dalyviais);  

5. grup÷s sprendimai (atviri pokalbiai, kurių metu visi grup÷s nariai išsako savo poreikius, o 

tada siekiama grup÷s konsensuso). 

 

Remiantis Europos universitetų asociacijos rekomendacijomis, kokyb÷s vertinimas bus 

atliekamas periodiškai, siekiant įvertinti programos stipriąsias ir silpnąsias puses bei parinkti priemones 

programai tobulinti (9 pav.). 

 

9 pav. Kokyb÷s vertinimo ciklas. Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Europos universitetų 
asociacija, 2006 m. 

 

 
Įsiparei-
gojimas 
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Bendra 
analiz÷ 

 
Tobulinimas 
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1 etapas – Įsipareigojimas. Kiekviena jungtin÷je „Sveikatingumo verslo vadybos“ programoje 

dalyvaujanti kolegija turi įsipareigoti nuolat siekti aukštos kokyb÷s ir prisid÷ti prie kokyb÷s kultūros 

kūrimo. Siekiant užtikrinti jungtin÷s studijų programos kokyb÷s valdymą, bus naudinga bendrai 

svarstyti pagrindines prielaidas, susijusias su kokybe ir kokyb÷s užtikrinimu, atsižvelgiant į praktinę 

patirtį: 

• Bendras kokyb÷s apibr÷žimas ir samprata; 

• Susitarimas bendrai siekti kokyb÷s kultūros: 

– dalintis atsakomybe už jungtin÷s studijų programos kokybę; 

– nustatyti kokyb÷s vertinimo kriterijus; 

– suderinti bendrą kokyb÷s kriterijų taikymo tvarką ir kt. 

2 etapas – Pakartotinis studijų programos plano, tikslų ir koncepcijos svarstymas. Jungtin÷s 

studijų programos plane pateikiama informacija apie programos trukmę ECTS kreditais, metais, 

suteikiamą laipsnį, mobilumo etapus, mokymosi rezultatus, vertinimo metodus ir pan. Bus svarbu 

užtikrinti, kad programos planas ir kiti dokumentai būtų tinkamai sukomplektuoti ir aktualūs. 

Dokumentacija tur÷tų būti atnaujinama remiantis empirine patirtimi ir nuomon÷mis, gautomis 

programos įgyvendinimo etapo metu. Be to, bus labai svarbu, kad su programos planu, koncepcija ir 

kita dokumentacija būtų supažindinti jungtinę “Sveikatingumo verslo vadybos” studijų programą 

vykdančių visų trijų kolegijų atstovai. 

3 etapas – Savianaliz÷ „iš apačios į viršų“. Jungtin÷s studijų programos kokyb÷ labai priklauso 

nuo gerai suderinto skirtingų partnerių bendradarbiavimo. Siekiant išanalizuoti individualią suvokimo, 

koncepcijos ir įgyvendinimo specifiką, panašumus ir skirtumus, visos kolegijos dalyvaus savianaliz÷s 

„iš apačios į viršų“ procese. 

Kiekviena jungtin÷je studijų programoje dalyvaujanti kolegija atliks savęs vertinimą pagal 

„Europos jungtinių magistrantūros studijų programų kokyb÷s gerinimo vadovo“ (angl. Guide for 

Quality Enhancement in European Joint Master Programmes) E dalyje pateiktą klausimyną. Kolegijų 

bus prašoma aprašyti, kiek atsižvelgiama į šiuos gairių aspektus, įgyvendinant jungtinę “Sveikatingumo 

verslo vadybos” studijų programą, pagal skirtingas aplinkybes, ketinimus ir galimybes. Taip pat jų gali 

būti prašoma pagrįsti, kod÷l tam tikri kokyb÷s užtikrinimo procesai nebuvo įtraukti ar įgyvendinti. 

Savęs vertinimas bus pagrįstas nuodugnia SSGG (SWOT) analize, kuri apims jungtin÷s studijų 

programos ir jos įgyvendinimo apžvalgą bei jungtin÷s studijų programos konkrečių stiprybių, 

silpnybių, galimybių ir gr÷smių analizę kiekvienos kolegijos kontekste. 
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Jungtin÷je studijų programoje dalyvaujančios kolegijos suderins bendrą savęs vertinimo 

ataskaitos formatą. 

4 žingsnis – Bendra analiz÷. Atliekant jungtin÷s studijų programos savęs vertinimą 

decentralizuotu būdu ir analizuojant šio savęs vertinimo rezultatus centralizuotu lygiu, visos kolegijos 

tur÷s galimybę plačiau susipažinti su visais mokymo ir mokymosi aspektais bei programos praktiniu 

įgyvendinimu. 

5 žingsnis – Tobulinimo veiksmų plano parengimas. Remdamiesi surinktomis savęs vertinimo 

ataskaitomis ir jų lyginamąja analize, bendradarbiaujančios kolegijos sudarys bendrą veiksmų planą 

kokybei tobulinti, kuriame bus pateikiamas konkrečių veiksmų ir priemonių rinkinys kokybei gerinti, 

prioritetai, atsakingos šalys. Veiksmų plano pavyzdys pateikiamas 22 lentel÷je. 

 

22 lentel÷ 
Tobulinimo veiksmų plano projekto pavyzdys  

Iššūkis Veikla Atsakomyb÷ 
1. Studentų pri÷mimas 1.1. Pri÷mimo komisijos sudarymas 

1.2 Nacionalinių įstatymų laikymosi 
užtikrinimas. 

1.1. Konsorciumo lygis 
1.2. Institucija (kolegija) 

2. Jungtinio laipsnio pripažinimas 2. Derybos su Ministerija, jeigu reikia 2. Institucijos/Vadovyb÷s lygis 
3. Studijų turinio plano 
įgyvendinimas 

3. Mokymosi ir mokymo aplinkos, kuri 
atitinka suderintus programos tikslus, 
kūrimas 

3. Dalyko lygis 

4. Vienoda prieiga prie kolegijos 
infrastruktūros 

4. Tiesiogin÷s prieigos prie 
infrastruktūros studentams, 
lankantiems kolegiją trumpą laikotarpį, 
suteikimas 

4. Institucija 

Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis Europos universitetų asociacija, 2006 m. 

 

Vidin÷ jungtin÷s studijų programos kokyb÷ taip pat gali būti užtikrinta ir vadovaujantis Aukštojo 

mokslo kokyb÷s užtikrinimo nuostatomis, kurios numato šias studijų kokyb÷s užtikrinimo priemones:  

1. Kokyb÷s užtikrinimo politika ir procedūros. Kolegijose tur÷tų būti įgyvendinama kokyb÷s 

užtikrinimo politika, numatyti veikimo būdai, padedantys užtikrinti kokybę, ir vykdomos jungtin÷s 

studijų programos bei suteikiamos kvalifikacijos nuostatos. Kolegijos taip pat tur÷tų sukurti terpę, 

kurioje itin vertinama kokyb÷s bei kokyb÷s užtikrinimo svarba kolegijos veiklai. Siekdamos šio tikslo 

kolegijos tur÷tų sukurti ir įgyvendinti nuolatinio kokyb÷s gerinimo strategiją. Tokia strategija, politika 

bei veikimo būdai tur÷tų būti įteisinti ir viešai skelbiami. Šiuose dokumentuose tur÷tų būti numatytas 

studentų bei kitų suinteresuotų šalių vaidmuo. Formali kokyb÷s užtikrinimo politika ir su ja susiję 
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veikimo būdai numato struktūrą, kurioje kolegijos gali tobulinti ir steb÷ti kokyb÷s užtikrinimo sistemų 

veiksmingumą. Tai taip pat padeda visuomenei įgyti pasitik÷jimo kolegijos autonomija. Kokyb÷s 

užtikrinimo politikoje numatyti tikslai ir pagrindiniai veikimo būdai, kaip jų siekti. Procedūriniai 

patarimai gali suteikti išsamesn÷s informacijos apie veikimo būdus, kaip numatoma kokyb÷s 

užtikrinimo politika yra įgyvendinama, ir šitaip suteikiamas atskaitos taškas tiems, kuriems reikia žinoti 

praktinius veikimo būdų aspektus. 

Tik÷tina, kad kokyb÷s užtikrinimo politika apims šiuos aspektus: 

1. sąryšį tarp mokymo ir mokslinių tyrimų; 

2. institucijos kokyb÷s ir nuostatų strategiją; 

3. kokyb÷s užtikrinimo sistemos organizavimą; 

4. įvairių institucijos padalinių bei atskirų individų atsakomybę už kokyb÷s užtikrinimą; 

5. studentų dalyvavimą užtikrinant kokybę; 

6. kokyb÷s užtikrinimo politikos įgyvendinimo, priežiūros ir tikslinimo būdus. 

 

Europos aukštojo mokslo erdv÷s realizavimo s÷kmę lemia įsipareigojimas visuose institucijos 

lygiuose garantuoti, kad jos programos turi aiškiai ir tiksliai numatomus rezultatus; kad jos personalas 

yra pasirengęs, turi noro ir geba mokyti bei teikti besimokantiesiems paramą, padedančią studentams 

pasiekti tų rezultatų; kad yra visiškas, laiku atliktas ir akivaizdus personalo, kuris rodo ypatingą 

erudiciją, kompetenciją ir atsidavimą (pasiaukojimą), darbo pripažinimas. Visos kolegijos tur÷tų siekti 

tobulinti ir pagerinti siūlomas studentams studijas. 

2. Jungtin÷s „Sveikatingumo verslo vadybos“ studijų programos, suteikiamos kvalifikacijos 

patvirtinimas, steb÷sena ir periodinis vertinimas. Kolegijos turi būti įteisinusios jungtin÷s studijų 

programos, suteikiamos kvalifikacijos patvirtinimo, steb÷senos ir periodinio vertinimo tvarką. Studentų 

ir kitų suinteresuotų šalių pasitik÷jimą aukštuoju mokslu gali sukurti ir palaikyti veiksminga kokyb÷s 

užtikrinimo veikla, kuri garantuoja, kad jungtin÷ studijų programa yra gerai sudaryta, reguliariai 

stebima ir periodiškai vertinama, taip užtikrinant jos tęstinį aktualumą ir paklausumą. 

Jungtin÷s studijų programos ir suteikiamo laipsnio kokyb÷s užtikrinimas tur÷tų apimti: 

1. aiškių numatomų mokymosi rezultatų tobulinimą ir skelbimą; 

2. rūpinimąsi jungtin÷s studijų programos sandara ir turiniu; 

3. įvairių studijų formų (pvz.: dieninių, vakarinių, neakivaizdinių, nuotolinio mokymosi) ir 

aukštojo mokslo tipų (pvz.: akademinio, profesinio mokymo) specifinius poreikius; 
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4. tinkamus mokymosi išteklius; 

5. formalias jungtin÷s studijų programos patvirtinimo procedūras, atliekamas kolegijoje, 

neįtraukiant programą kūrusių ir joje d÷stančių d÷stytojų; 

6. studentų pažangos ir laim÷jimų steb÷seną; 

7. nuolatinį periodišką jungtin÷s studijų programos (įskaitant išorinius ekspertų grupių 

narius) vertinimą; 

8. nuolatinio grįžtamojo ryšio palaikymą su darbdaviais, darbo rinkos atstovais ir su kitomis 

susijusiomis organizacijomis; 

9. studentų dalyvavimą kokyb÷s užtikrinimo veikloje. 

 

3. Studentų laim÷jimų vertinimas. Studentų laim÷jimai tur÷tų būti vertinami naudojantis viešai 

paskelbtoje ir nuolat taikomoje tvarkoje nustatytais kriterijais bei procedūromis. Studentų vertinimas 

yra vienas svarbiausių aukštojo mokslo elementų. Vertinimo rezultatai turi didel÷s įtakos studentų 

karjerai ateityje. Tod÷l svarbu, kad vertinimas visada būtų atliekamas profesionaliai, atsižvelgiant į 

sukauptas žinias apie vertinimą ir egzaminavimą. Vertinimas taip pat suteikia vertingos informacijos 

kolegijoms apie mokymo ir paramos studentams veiksmingumą. 

Studentų rezultatų vertinimo procedūros tur÷tų: 

1. būti sudarytos taip, kad būtų galima įvertinti, ar pavyko pasiekti laukiamų mokymosi 

rezultatų ir kitų jungtin÷s studijų programos tikslų; 

2. atitikti paskirtį – nustatyti, formuoti ar apibendrinti; 

3. tur÷ti aiškius ir viešai skelbiamus vertinimo pažymiais kriterijus; 

4. būti kuriamos/sudaromos žmonių, suprantančių studentų pažangos siekiant žinių ir 

įgūdžių, susijusių su laukiama studentų kvalifikacija, vertinimo vaidmenį; 

5. nepasikliauti vieno egzaminuotojo nuomone (kiek tai įmanoma); 

6. atsižvelgti į visas galimas egzaminavimo tvarkos pasekmes; 

7. tur÷ti aiškias taisykles, apimančias studentų neatvykimo d÷l ligos ar kitų lengvinančių 

aplinkybių atvejus; 

8. užtikrinti, kad studentų vertinimas būtų atliekamas laikantis kolegijos nustatytų procedūrų; 

9. būti administracinio patikrinimo elementas, užtikrinantis procedūrų laikymosi tikslumą. 
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Taip pat studentai tur÷tų būti aiškiai informuoti apie jungtin÷je studijų programoje naudojamą 

vertinimo tvarką, kokie egzaminavimo ar kiti vertinimo metodai taikomi, ko iš jų tikimasi ir kokie 

kriterijai taikomi vertinant jų darbą. 

4. D÷stytojų kokyb÷s užtikrinimas. Kolegijoje tur÷tų būti galimybių įsitikinti, kad studentus 

mokantis personalas yra kvalifikuotas ir kompetentingas tai daryti. Tie, kurie atlieka išorinį vertinimą, 

tur÷tų susipažinti su tomis galimyb÷mis ir savo vertinimo išvadose pateikti jų komentarus. D÷stytojai 

yra vienas svarbiausių mokymosi šaltinių, lengviausiai prieinamų daugumai studentų, tod÷l svarbu, kad 

tie, kurie moko, tur÷tų pakankamai d÷stomo dalyko žinių ir patirties, būtinų žinių perteikimo 

studentams įgūdžių ir d÷stomos srities patirties, geb÷tų gauti grįžtamąjį ryšį apie savo darbą. Kolegijos 

turi užtikrinti, kad d÷stytojų atrankos ir paskyrimo tvarka apimtų priemones, garantuojančias, jog nauji 

d÷stytojai būtų bent minimalaus būtinos kompetencijos lygio. D÷stytojams turi būti sudarytos 

galimyb÷s lavinti ir pl÷sti pedagoginius geb÷jimus, jie taip pat turi būti skatinami įvertinti savo 

įgūdžius. Kolegijos prastesniems d÷stytojams tur÷tų suteikti galimybę tobulinti savo įgūdžius iki 

priimtino lygio, bet turi būti numatyti ir būdai, kaip atleisti d÷stytojus iš pareigų, jei jie ir toliau dirba 

neveiksmingai. 

5. Studijų ištekliai ir parama studentams. Kolegijos tur÷tų užtikrinti, kad kiekvienos jungtin÷s 

studijų programos studentų mokymuisi reikalingi ištekliai būtų tinkami ir pakankami. Be d÷stytojų, 

studentai priklauso ir nuo kitų mokymosi išteklių. Šie ištekliai gali būti materialiniai (pvz., biblioteka, 

kompiuteriai) ir žmonių (konsultantai, patar÷jai, pad÷j÷jai). Šios ir kitos paramos priemon÷s studentams 

tur÷tų būti lengvai prieinamos, sukurtos pagal jų poreikius, atsižvelgiant į šių paslaugų vartotojų 

atsiliepimus. Kolegijos tur÷tų reguliariai prižiūr÷ti, įvertinti ir tobulinti studentams teikiamų paslaugų 

veiksmingumą. 

6. Informacijos sistemos. Kolegijos turi užtikrinti, kad jos kaupia, analizuoja ir naudojasi 

tinkama informacija, padedančia veiksmingai valdyti jungtinę studijų programą bei kitą veiklą. Nuo 

kolegijos savęs pažinimo prasideda tinkamas kokyb÷s užtikrinimas. Svarbu, kad kolegijos kauptų, 

analizuotų ir naudotų informaciją apie savo veiklą. Be viso to ji nežinos, kas yra gerai, o kam reik÷tų 

skirti daugiau d÷mesio ar pritaikyti naujoves. 

Kiekvienoje kolegijoje esanti informacijos sistema, susijusi su kokybe, skirsis priklausomai nuo 

vietos sąlygų, tačiau tur÷tų būti įtraukti bent jau šie klausimai: 

1. studentų pažangos ir rezultatų rodikliai; 

2. absolventų įsidarbinimo rodikliai; 
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3. studentų nuomon÷ apie jungtinę studijų programą; 

4. d÷stytojų kokyb÷; 

5. įvairūs duomenys apie studentus; 

6. visuotinai prieinamos mokymosi priemon÷s ir jų kaina; 

7. kolegijos veiklos pagrindiniai rodikliai. 

 

Taip pat būtų naudinga, kad kolegijos lygintų savo veiklos rodiklius su kitų, veikiančių Europos 

aukštojo mokslo erdv÷je ir už jos ribų, aukštųjų mokyklų veiklos rodikliais. Šitaip jos gal÷tų geriau 

save pažinti ir rasti geresnių savo veiklos tobulinimo būdų. 

7. Viešas informavimas. Kolegijos turi nuolat skelbti naujausią tikslią ir nešališką kiekybinę bei 

kokybinę informaciją apie vykdomą jungtinę studijų programą ir suteikiamą kvalifikaciją. 

Vykdydamos savo šviet÷jišką veiklą, kolegijos atsako už informacijos apie siūlomas programas, 

laukiamus rezultatus, suteikiamą kvalifikaciją ir (ar) laipsnius, mokymo, mokymosi ir vertinimo 

procedūras bei mokymosi galimybes studentams teikimą. Viešai skelbiama informacija tur÷tų apimti 

buvusių studentų nuomonę apie studijas ir jų karjerą po studijų bei įvairią informaciją apie dabartinius 

studentus. Ši informacija tur÷tų būti tiksli, objektyvi ir lengvai prieinama, tačiau netur÷tų būti 

naudojama kaip rinkodaros priemon÷. Kolegija turi užtikrinti, kad tokia informacija objektyviai atitiktų 

jos lūkesčius. 

Vidin÷ jungtin÷s studijų programos kokyb÷s užtikrinimo sistema kolegijose užtikrins, kad 

studentai studijų proceso (studijų dalyko, semestro) pabaigoje pasieks jungtin÷je studijų programoje 

numatytus studijų rezultatus, kad jungtin÷s studijų programos rezultatai bus nuolat atnaujinami 

atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir tarptautinių pasiekimų dimensiją. 
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8. RIZIKOS ĮVERTINIMAS 

Vykdant jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ parengimo ir įgyvendinimo 

projektą, labai svarbu steb÷ti, kokios veiklos yra vykdomos, ar jos atitinka numatytą veiklos planą, 

kokios pažangos buvo pasiekta per tam tikrą laikotarpį (pvz. studijų semestrą). Rekomenduojama bent 

kartą per ketvirtį įvertinti žmogiškųjų ir finansinių išteklių įtaką jungtin÷s studijų programos parengimo 

ir įgyvendinimo pažangai, steb÷ti, ar yra vykdomi planuoti rezultatai, įvertinti, ar pakankamai 

intensyviai siekiama prognozuojamų jungtin÷s studijų programos parengimo ir įgyvendinimo rezultatų. 

Galutin÷ kontrol÷ gali būti atlikta įgyvendinus jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo 

verslo vadyba“ parengimo projektą. Gauti rezultatai ir pasiekti uždaviniai lyginami su planuotais. 

Galutin÷ kontrol÷ atlieka dvi svarbias funkcijas: 

1. projekto įgyvendinimo s÷kmių ir nes÷kmių analiz÷ padeda planuoti ir efektyviau 

įgyvendinti būsimuosius projektus ir darbus, 

2. padeda gerinti organizacijos (VLVK) ir jos narių bei visų projekto partnerių – aukštųjų 

mokyklų bei jų atstovų motyvaciją. 

 

Dažniausiai jungtinių studijų programų sukūrimo ir įgyvendinimo veiklos vykdymo priežiūros 

metu išryšk÷ja, kad nepakanka l÷šų, trūksta laiko, n÷ra pokyčių kontroliavimo būtinyb÷s, trūksta 

papildomų intelektinių ir materialinių išteklių ir kt. Atsiradus min÷toms problemoms, būtina peržiūr÷ti 

suplanuotas veiklas bei išteklius, esant galimyb÷ms juos koreguoti, derinti tarpusavyje tarp 

dalyvaujančių tarptautinių partnerių atstovų, su projekto valdymo grupe, administravimo komanda, 

finansuojančia institucija (r÷m÷ju) ir t. t. 

Siekiant nustatyti ir įvertinti jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ 

parengimo ir įgyvendinimo projekto riziką, reikia atsakyti į tokius klausimus: 

1. kas yra rizika? 

2. kokia jos tikimyb÷ (didel÷, vidutin÷, maža)? 

3. kokią neigiamą įtaką ji gali padaryti projektui (laba didelę, vidutinę, mažą)? 

 

Projekto rizika – tai neapibr÷žtumas, susijęs su galimybe įgyvendinant projektą atsirasti 

nenumatytoms situacijoms ir su tuo susijusioms pasekm÷ms. Paprastai kalbant, rizika yra tai, kas gali 

nutikti, jei tai įvyks, tur÷s neigiamą poveikį įgyvendinamam projektui. Rizika – nepasisekimo, 
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nepalankių veiksnių pasireiškimo tikimyb÷, kurią lemia projekto tikslai ir uždaviniai arba projekto 

kontekstas (aplinka). Yra išskiriami du pagrindinius rizikos vertinimo lygmenis: viso projekto lygmenį 

(pvz., finansų stoka) ir atskirų projekto etapų (pvz., tam tikrai užduočiai būtinos kvalifikacijos 

darbuotojų trūkumas) lygmenį.  

Įgyvendinant projektą gali pasitaikyti įvairių rizikos rūšių (fizin÷, technin÷ ir technologin÷, 

politin÷, socialin÷, teisin÷, finansin÷ ir kt.).  

Taigi, prad÷jus įgyvendinti projektą, yra tikimyb÷, kad kas nors vyks negerai arba ne taip, kaip 

planuota. Projekto vykdytojas neteisingai mano, kad viskas vyks kaip tik÷tasi ar suplanuota ir kad 

projekto rizikos valdymas yra nereikalingas. Labai svarbu, kad projekto vykdytojas suprastų, jog rizika, 

kurią įmanoma atpažinti ir apibr÷žti, gali būti valdoma, nes valdant riziką bus galima tvarkingai ir iš 

anksto apgalvotais būdais susidoroti su problemomis ir bandyti sumažinti nenumatytų įvykių poveikį 

projekto rezultatams. Tačiau visada galimas neapibr÷žtumas, kurio keliamą riziką sunku arba išvis 

neįmanoma įvertinti ir valdyti. Rizikos valdymo procesą, kuriuo bandome atpažinti ir sumažinti riziką 

sukeliančius veiksnius projekto gyvavimo ciklo metu, sudaro: 

1. rizikos identifikavimas – padeda nustatyti ir apibūdinti rizikos rūšis, galinčias pasireikšti 

įgyvendinant projektą; 

2. rizikos analiz÷ – kokybiškai ir kiekybiškai įvertinamas galimas atsiradusios rizikos 

poveikis projektui; 

3. atsakomųjų veiksnių parinkimas – sudaromas atsakomųjų veiksmų, kurie sumažintų 

rizikos faktorių poveikį projektui, išsamus planas;  

4. kontrol÷ – atsakomųjų veiksnių kontrol÷s metu analizuojama, ar plane numatytų 

atsakomųjų veiksmų pakanka rizikos poveikiui pašalinti arba jam sumažinti iki minimalaus lygio. 

 

Šie procesai glaudžiai susiję vienas su kitu, tod÷l kartais išskiriamos tik dvi rizikos valdymo 

procesų dalys: rizikos analiz÷ ir rizikos valdymas. 

Rizikos analiz÷ šiuo atveju apima rizikos identifikavimo ir kiekybinio rizikos poveikio 

nustatymo procesus, o rizikos valdymas susideda iš atsakomųjų veiksmų nustatymo ir jų vykdymo 

kontrol÷s. 

Rizikos identifikavimas yra pirmasis projekto rizikos valdymo proceso žingsnis. Rizikos 

identifikavimo tikslai: 

1. numatyti, kokių rūšių rizika gali pasitaikyti įgyvendinant projektą; 
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2. kokybiškai ir kiekybiškai apibūdinti potencialias projekto rizikos rūšis. 

 

Identifikuojant projekto riziką, orientuojamasi tiek į vidin÷s, tiek į išorin÷s rizikos numatymą. 

Vidin÷ rizika gali būti kontroliuojama arba paveikta projekto komandos sprendimų (personalo 

išsilavinimo ar kaštų įvertinimo). Tuo tarpu išorin÷ rizika n÷ra projekto komandos kontrol÷s ir įtakos 

sritis. 

Jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ sukūrimo ir įgyvendinimo projekto 

rizikos identifikavimo procesas tur÷tų prasid÷ti nuo bendrojo rizikingumo įvertinimo. Tokiu atveju 

išsiaiškinama, kokio tipo rizikos rūšys apskritai galimos šiame projekte, ir nevertinamas atskirų 

projekto dalių rizikingumas. Tik v÷liau, peržiūrint projekto grafiką ir numatytus darbus, nustatoma 

įgyvendinant projektą galinti atsirasti rizika ir labiausiai tik÷tini jos pasireiškimo momentai. 

Projekto rizikos identifikavimo procesas gali vykti pagal tokią schemą: 

1. pagal atskiras projekto ciklo fazes sudaromas potencialių rizikos faktorių sąrašas, 

2. potenciali rizika išd÷stoma pagal reikšmingumą – nurodoma rizikos atsiradimo tikimyb÷ 

ir rizikos pavojingumas. 

 

Rizikos analiz÷ apima rizikos numatymą ir jos poveikio projekto kaštams įvertinimą. Analiz÷s 

tikslas – potencialiems partneriams suteikti informaciją, kuri pad÷tų apsispręsti d÷l dalyvavimo 

įgyvendinant jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ projektą. Analiz÷s metu 

tikslinga informacija, kuri būtų naudinga nustatant galimų finansinių nuostolių išvengimo priemones. 

Rizikai analizuoti naudojama: rizikos identifikavimo metu gauta informacija, projekto kaštų 

įvertinimai, darbų atlikimo grafikai ir terminai. 

Vertinant jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ parengimo ir 

įgyvendinimo projekto riziką, yra išskiriamos šios rizikos: 

VLVK darbuotojų patirties, steigiant jungtinę studijų programą, stoka bei turimos 

kompetencijos rizika. Iki šiol VLVK n÷ra sukūrusi nei vienos tarptautin÷s jungtin÷s studijų 

programos, tod÷l egzistuoja rizika, jog turima patirtis ir žmogiškieji bei finansiniai resursai gali būti per 

maži, jog būtų parengta ir įgyvendinta tarptautin÷ jungtin÷ studijų programa „Sveikatingumo verslo 

vadyba“. Tam kad ši rizika būtų sumažinta VLVK atlieka galimybių studiją d÷l studijų programos 

įgyvendinimo, VLVK darbuotojai vyksta į komandiruotes pas potencialius projekto partnerius. Tam 

kad valdyti šią riziką ateityje rengiant ir įgyvendinant jungtinę studijų programą „Sveikatingumo verslo 
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vadyba“ svarbu skirti laiko ir l÷šų tolimesniam VLVK darbuotojų, dirbsiančių su šia programa įgūdžių 

tobulinimui.  

Projekto partnerių darbuotojų patirties, steigiant jungtinę studijų programą, stoka bei 

turimos kompetencijos rizika. Iki šiol nei vieni iš potencialių projekto partnerių n÷ra sukūrę nei 

vienos tarptautin÷s jungtin÷s studijų programos, tod÷l egzistuoja rizika, jog užsienio projekto partnerių 

turima patirtis ir žmogiškieji bei finansiniai resursai gali būti per maži, jog būtų parengta ir įgyvendinta 

tarptautin÷ jungtin÷ studijų programa „Sveikatingumo verslo vadyba“. Tam kad ši rizika būtų 

sumažinta VLVK darbuotojai vyksta į komandiruotes pas potencialius projekto partnerius ir vertina jų 

turimus resursus bei galimybes dalyvauti rengiant ir įgyvendinant projektą. Šie vizitai atskleid÷, jog 

„The College of Tourism and Ecology“ (Lenkija) ir „The Philips College“ (Kipras) n÷ra tinkami 

partneriai jungtinei studijų programai „Sveikatingumo verslo vadyba“ rengti. Tam, kad valdyti šią 

riziką ateityje kuriant ir įgyvendinant jungtinę studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“ svarbu 

skirti laiko ir l÷šų tolimesniam parnerių vertinimui, bendriems seminarams d÷l veiksmų, susijusių su 

tolimesniu tarptautin÷s jungtin÷s studijų programos planavimo, derinimo bei atsakomyb÷s 

pasiskirstymo. 

Jungtin÷s studijų programos sukūrimo finansavimo išteklių nepakankamumo rizika. Kaip 

parod÷ atliktas jungtin÷s studijų programos sukūrimo ir įgyvendinimo planas, šios programos 

sukūrimas reikalauja didelių pradinių investicijų. Tiek VLVK, tiek potencialių partnerių – užsienio 

aukštųjų mokyklų duomenimis, be papildomo finansavimo šaltinių iš išor÷s (ES struktūrinių fondų) 

programos sukūrimas ir įgyvendinimas negal÷s būti atliktas. Tod÷l svarbu iš anksto numatyti galimus 

finansavimo šaltinius ir finansavimo dydį, jog būtų galima s÷kmingai kurti ir įgyvendinti jungtinę 

studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“.  

Jungtin÷s studijų programos sukūrimo ir įgyvendinimo laiku rizika. Atlikus esamos 

situacijos analizę planuojama, jog jungtin÷ studijų programa bus prad÷ta įgyvendinta nuo 2013 m. 

rugs÷jo m÷n. 1 d. Tam, kad jungtin÷ studijų programa būtų sukurta numatytu laiku yra reikalingas visų 

projekto šalių užduočių pasiskirstymas bei atlikimas laiku. Be to, jungtin÷ studijų programa tur÷s būti 

patvirtinta kiekvienos iš projekte dalyvaujančių valstybių studijų kokyb÷s užtikrinimo priežiūros 

institucijos. Kadangi studijų metai prasideda rudenį, tod÷l numatytų projekto veiklų neatlikimas laiku 

gali nukelti studijų programos paleidimo datą vieneriems kalendoriniams metams, kadangi n÷ra 

galimybių prad÷ti studijų kitu metų laiku (pvz. gruodžio ar kovo m÷nesiais). Tam kad suvaldyti šią 
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riziką, yra tikslingas reguliari veiklų plano atlikimo peržiūra, identifikuojant pagrindinius neatitikimus, 

susijusius su veiklų įgyvendinimo laiku ir priemonių numatymas šiems trūkumams ištaisyti.  

Potencialių stojančiųjų nepakankamumo rizika. Tam kad jungtin÷ studijų programa būtų 

gyvybinga, reikalinga užtikrinti ilgalaikį pakankamą stojančių skaičių į šią studijų programą Ši 

atsakomyb÷ tenka visiems projekto partneriams tiek VLVK, tiek užsienio aukštosioms mokykloms. 

Egzistuoja rizika, jog d÷l mokesčio už mokslą arba d÷l to, jog jungtin÷ studijų programa 

„Sveikatingumo verslo vadyba“ potencialiems studentams gali pasirodyti nepatraukli, gali būti 

mažesnis nei planuojamas studentų skaičius, o tai reikštų, jog jungtinę studijų programą parengusios 

aukštosios mokyklos gautų mažiau pajamų nei planavo. Tod÷l svarbu užtikrinti, jog visos projekto 

partner÷s rastų l÷šų naujos jungtin÷s studijų programos viešinimui bei reklamai potencialių studentų 

tarpe.  

23 lentel÷ 
Galimos jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ sukūrimo ir vykdymo 

rizikos ir jų valdymo būdai 
Rizika Rizikos laipsnis Rizikos valdymo sprendimai 
VLVK darbuotojų patirties, steigiant 
jungtinę studijų programą, stoka bei 
turimos kompetencijos rizika.  

3 (žema rizika) 1. Galimybių studijos atlikimas. 
2. Vizitai pas potencialius partnerius. 
3. VLVK darbuotojų įgūdžių tobulinimas ir 
kvalifikacijos k÷limas. 

Projekto partnerių darbuotojų 
patirties, steigiant jungtinę studijų 
programą, stoka bei turimos 
kompetencijos rizika.  

2 (vidutin÷ rizika) 4. Vizitai pas potencialius partnerius. 
5. Užsienio partnerių darbuotojų įgūdžių 
tobulinimas ir kvalifikacijos k÷limas.  
6. Bendri partnerių seminarai, veiksmų 
planavimo, derinimo bei atsakomyb÷s 
pasiskirstymo. 

Jungtin÷s studijų programos sukūrimo 
finansavimo išteklių nepakankamumo 
rizika.  

1 (aukšta rizika) 1. Detalaus finansinio ir veiklų plano 
sudarymas.  
2. Finansavimo šaltinių numatymas prieš 
programos sukūrimą. 
 

Jungtin÷s studijų programos sukūrimo 
ir įgyvendinimo laiku rizika.  

2 (vidutin÷ rizika) 3. Aiškus atsakomybių, tarp projekto 
partnerių pasidalijimas. 
4. Reguliari projekto veiklų plano atlikimo 
kontrol÷.  
5. Savalaikis priemonių įgyvendinimas 
identifikuotiems trūkumams ištaisyti. 

Potencialių stojančiųjų 
nepakankamumo rizika.  

2 (vidutin÷ rizika) Studijų programos viešinimas 
Rinkodaros veiksmų plano sudarymas ir 
įgyvendinimas.  

Šaltinis: Sudaryta autorių. 
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Tam kad būtų galima efektyviau suvaldyti galimas rizikas tikslinga įvertinti kiekvienos rizikos 

laipsnį pagal nustatytą skalę. Šiuo atveju rizika bus vertinama trijų balų sistemoje: 1 –aukšta rizika; 2– 

vidutin÷ rizika ir 3 – žema rizika. 23 lentel÷je yra pateiktas galimos rizikos, jų įvertinimas bei galimi 

rizikos valdymo sprendimai. 

 

Apibendrinant, pagrindinių projekto rizikų analiz÷ leidžia manyti, kad rizikos gali būti suvaldytos 

tinkamai ir laiku. Siekiant užtikrintų efektyvų rizikos valdymą tikslinga nuolat steb÷ti jungtin÷s studijų 

programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ kūrimo ir įgyvendinimo stadijas ir identifikavus galimus 

neatitikimus nuo suplanuotų veiklų ir joms įgyvendinti numatyti išlaidų, priimti sprendimus, kurie 

leistų ištaisyti atsiradusius neatitikimus ir užtikrintų tolimesnį savalaikį numatytų veiklų įgyvendinimą. 
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9. SĄLYGOS JUNGTINöS STUDIJŲ PROGRAMOS RENGIMUI 

Jungtin÷ studijų programa turi būti rengiama ir vykdoma vadovaujantis visų partnerinių kolegijų 

pasirašyta jungtin÷s studijų programos vykdymo sutartimi, kuri turi neprieštarauti tų partnerinių 

kolegijų valstybių teis÷s aktams. Šioje sutartyje turi būti nustatoma: studijų programos pavadinimas 

programą vykdančių partnerinių kolegijų valstybių kalbomis; studijų apimtis ir studijų trukm÷ kolegijose 

partner÷se, kalba (kalbos), kuria (kuriomis) numatoma vykdyti studijų programą; studijų kokyb÷s 

užtikrinimo principai (vidin÷s kokyb÷s sistemos ir išorinio studijų programos vertinimo ir akreditavimo 

mechanizmas); studentų pri÷mimo sąlygos ir tvarka; studijų finansavimo ir paramos studentams pritapti 

kitoje kultūrin÷je ir socialin÷je aplinkoje teikimo tvarka; studentų ir d÷stytojų prieigos prie informacijos, 

susijusios su programa, sąlygos kolegijose partner÷se; žinių ir geb÷jimų vertinimo sistema ir tvarka; 

studentų ir d÷stytojų mobilumo sąlygos; programos administravimo tvarka; intelektin÷s nuosavyb÷s 

apsaugos įsipareigojimai; jungtinio kvalifikacinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo dokumento 

(dokumentų) išdavimo tvarka; kiekvienos sutarties šalies atsakomyb÷ už sutarties netinkamą vykdymą 

arba nevykdymą ir sutarties nutraukimo sąlygos; kitos sutarties šalių sutartos sąlygos23. 

Kolegijoms – partner÷ms pasirašius jungtin÷s studijų programos vykdymo sutartį bei parengus 

jungtinę „Sveikatingumo verslo vadybos“ studijų programą, kaip ir visoms kitoms Lietuvos 

Respublikoje vykdomoms aukštųjų mokyklų studijų programoms turi būti atliktas studijų programų 

išorinis vertinimas. Studijų programos turi būti akredituotos kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 27 d. įsakyme Nr.V–1487 „D÷l Studijų programų išorinio 

vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“24. Tačiau ketinama vykdyti studijų programa 

akredituojama be išorinio vertinimo procedūros. Sprendimą d÷l studijų programų akreditavimo priima 

Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota akredituojanti institucija. Įgaliota akredituojanti institucija 

priima sprendimą d÷l ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo, jei yra pateikti visi tinkamai 

parengti dokumentai, bei nustačiusi, kad:  

1. studijų programos apimtis kreditais atitinka teis÷s aktais nustatytus reikalavimus (jei 

programa vykdoma nuolatine ir ištęstine formomis, studijų programos, modulių ir atskirų dalykų 

apimtis vienoda abiem formoms); 

                                                           
23 Jungtinių studijų programų bendrieji reikalavimai, patvirtinti LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 
29 įsakymu Nr. V-1468 (Žin., 2011; Nr. 99-4679) 
24 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 27 d. įsakyme Nr.V-1487 „D÷l Studijų 
programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011; Nr.100-4702) 
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2. numatoma suteikti kvalifikacija atitinka Kvalifikacinių laipsnių sąrašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausyb÷s 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749 (Žin., 2009, Nr. 158–7135); 

3. studijų sritis, kryptis ir šaka (jei yra), kuriai priskirta studijų programa, atitinka Studijų 

sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausyb÷s 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749, bei Studijų kryptis sudarančių 

šakų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. 

įsakymu Nr. V–222 (Žin., 2010, Nr. 22–1054). 

 

Ketinama vykdyti studijų programa akredituojama tik atlikus jos išorinį vertinimą šiais atvejais: 

1. jei ketinamą vykdyti studijų programą teikia naujai įsteigta aukštoji mokykla, kuri n÷ra 

akredituota remiantis atlikto išorinio jos veiklos vertinimo išvadomis; 

2.  jei ketinamą vykdyti studijų programą teikia aukštoji mokykla, kurios veikla paskutinio 

išorinio vertinimo metu buvo įvertinta neigiamai; 

3. jei per paskutinius 3 metus buvo neigiamai įvertinta ir neakredituota arba vertinimui 

nepateikta vykdoma studijų programa, kuri yra tos pačios krypties ir pakopos, kaip ir tos aukštosios 

mokyklos teikiama ketinama vykdyti studijų programa; 

4. jei aukštoji mokykla nevykdo tokios krypčių grup÷s studijų, kaip teikiama ketinama 

vykdyti studijų programa. 

 

Aukštoji mokykla, ketinanti vykdyti naują studijų programą, Įgaliotai akredituojančiai institucijai 

pateikia: 

1. prašymą akredituoti studijų programą, nurodydama pageidaujamą akreditavimo termino 

pradžią; 

2.  ketinamos vykdyti studijų programos aprašą, parengtą pagal Įgaliotos akredituojančios 

institucijos patvirtintą, su Švietimo ir mokslo ministerija suderintą tvarką; 

3. aukštosios mokyklos senato (akademin÷s tarybos) ar atitinkamo nevalstybin÷s aukštosios 

mokyklos valdymo organo deklaraciją d÷l ketinamos vykdyti studijų programos atitikties studijų 

programų reikalavimams pagal pateiktą formą.  
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Turizmo pl÷tra labai priklauso nuo dirbančiųjų šiame sektoriuje, tod÷l profesionalūs darbo 

ištekliai yra vienas svarbiausių turizmo paslaugų kokyb÷s kriterijų. 

2. Universitetuose ir kolegijose rengiant turizmo ir rekreacijos specialistus studijos per mažai 

orientuotos į praktinius įgūdžius, komunikabilumą, atsakingumą, tolesnį geb÷jimų tobulinimą, 

tarptautiškumą – tai trukdo absolventų profesinei karjerai ir mažina geb÷jimą prisitaikyti prie 

kintančios darbo rinkos.  

3. Išanalizavus Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomas studijų programas pasteb÷ta, kad 

turizmo srities studijų programų, susijusių su rekreacija yra labai nedaug. Rekreacijos ir turizmo studijų 

programas Lietuvoje vykdo vos keletą mokymo institucijų: Klaip÷dos universitetas, Lietuvos kūno 

kultūros akademija ir VLVK. VLVK, pasinaudodama savo sukaupta gerąja praktika bei panaudodama 

užsienio partnerių patirtį, turi puikias galimybes parengti jungtinę studijų programą „Sveikatingumo 

verslo vadyba“, kuri gali tapti patrauklia ir kokybiška studijų sritimi būsimiems turizmo sektoriaus 

darbuotojams. Be to, VLVK iniciatyva rengti tarptautinę jungtinę studijų programą prisid÷tų prie 

Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo pl÷tros.  

4. Išanalizavus VLVK bei potencialių jungtin÷s studijų programos partnerių užsienio aukštųjų 

mokyklų – „MT&M College“ (Bulgarija), „The College of Tourism and Ecology“ (Lenkija), „The 

Philips College“ (Kipras), „Albert College“ (Latvija) vykdomas studijų programas, pasteb÷ta, kad 

panašių į VLVK vykdomą rekreacijos ir turizmo studijų programų užsienio kolegijose n÷ra. Daugelyje 

kolegijų rekreacijos ir turizmo studijos vykdomos tik kaip tam tikrų studijų programų specializacijos, 

tod÷l jungtin÷s studijų programos parengimas „Sveikatingumo verslo vadyba“ būtų naudingas visoms 

galimoms jungtin÷s studijų programos partner÷ms. 

5. Studijų trukm÷ potencialiose jungtin÷s studijų programos partner÷se yra skirtinga. VLVK 

studijos trunka 3 metus studijuojant nuolatin÷se studijose ir 4 metus studijuojant ištęstin÷se studijose. 

Studijos apima 180 kreditų (ECTS). „Albert College“ (Latvija) yra trumpesn÷ studijų trukm÷ 

(pagrindin÷s studijos trunka 2 metus, o ištęstin÷s studijos tik 2,5 metų) ir mažesn÷ studijų apimtis 

kreditais (120 kreditų (ECTS)). Studijos „The Philips College“ (Kipras) kolegijoje trunka ilgiau nei 

Lietuvoje – 4 metus. 

6. Atlikus potencialių jungtin÷s studijų programos partnerių užsienio aukštųjų mokyklų studijų 

programų detalų vertinimą pasteb÷ta, kad yra naudojami skirtingi studijų metodai. „MT&M College“ 
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(Bulgarija) ir „Albert College“ (Latvija) studijų dalykai yra d÷stomi specifiškai, t. y. studijų pradžioje 

d÷stomi tik bendrojo lavinimo dalykai, v÷liau d÷stomi tik specialieji (profesiniai) dalykai, o studijų 

pabaigoje d÷stomi tik laisvai pasirenkami dalykai. Tuo tarpu VLVK pirmo – ketvirto semestrų metu 

d÷stomi tiek bendrieji, tiek specialieji, tiek ir laisvai pasirenkami dalykai. Be to, vienos studijų 

programos yra labiau orientuotos į tiksliuosius mokslus, kitose daug d÷mesio skiriama šviet÷jiško, 

kultūrinio, istorinio, geografinio ir panašaus pobūdžio studijų dalykams. Tačiau visose studijų 

programose pakankamas d÷mesys skiriamas profesiniams turizmo ir/ar rekreacijos dalykams, užsienio 

kalboms, informacinių technologijų studijoms. Visos analizuojamos aukštosios mokyklos didelį d÷mesį 

skiria studentų praktiniam mokymui. Be to, aukštosios mokyklos studijų procese naudoja daug ir 

įvairių (pavyzdžiui, probleminis mokymas, praktinių situacijų analiz÷, komandinis darbas ir pan.) 

d÷stymo metodų. 

7. Įvertinus potencialių jungtin÷s studijų programos partnerių žmoniškuosius išteklius galima 

teigti, jog daugelis kolegijose dirbančių d÷stytojų yra aukštos kvalifikacijos specialistai. Dauguma 

d÷stytojų turi mokslinius laipsnius, praktinio darbo patirties turizmo ir rekreacijos versle (išskyrus „The 

Philips College” (Kipras)) bei dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties, tod÷l kvalifikuotų 

specialistų potencialas naujai jungtinei studijų programai yra pakankamas. Pasteb÷tina, jog labai 

skiriasi d÷stytojų, dalyvaujančių studijų programose, skaičius (nuo 27 iki 70 d÷stytojų).  

8. Įvertinus potencialių jungtin÷s studijų programos partnerių materialinius išteklius galima 

teigti, jog visos kolegijos disponuojama pakankamais materialiniais ištekliais, reikalingais studijų 

programos rengimui bei įgyvendinimui. Verta pamin÷ti, kad VLVK turi didžiausias patalpas ir 

daugiausia didelių auditorijų, įskaitant konferencijų salę, talpinančią net iki 630 studentų vienu metu. 

Pamin÷tina, jog analizuotos potencialios jungtin÷s studijų programos partner÷s, vykdančios rekreacijos 

ir turizmo studijų programas, ar šios pakraipos specializacijas, nenaudoja jokios specifin÷s programin÷s 

įrangos ar kompiuterinių programų. 

9. Įvertinus potencialių jungtin÷s studijų programos partnerių studijų kokyb÷s užtikrinimo 

sistemas bei mokslinį ir praktinį potencialą galima teigti, jog aukštosios mokyklos didelį d÷mesį skiria 

studijų kokybei, kiekviena jų turi vidinę studijų kokyb÷s užtikrinimo sistemą. Nors aukštųjų mokyklų 

patirtis mokslinių tyrimų srityje skirtinga, jungtin÷ studijų programa gal÷tų prisid÷ti prie mokslin÷s 

veiklos vystymo nagrin÷tose aukštosiose mokyklose. Be to, s÷kmingą jungtin÷s studijų programos 

sukūrimą bei įgyvendinimą gal÷tų lemti ir tai, jog visos kolegijos, išskyrus „Albert College“ (Latvija), 
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turi patirties įgyvendinant tarptautinius projektus, dalyvaujant tarptautiniuose d÷stytojų ir studentų 

mainų programose. 

10. Išanalizavus įvairių tyrimų, susijusių su darbo rinka ir turizmo sektoriumi, Lietuvoje 

duomenis, galima teigti, jog egzistuoja realus kvalifikuotų turizmo specialistų poreikis ir jis ateityje 

tur÷tų augti. Turizmo verslo ir vadybos srityje aukštojo išsilavinimo siekiančių specialistų rengimą 

pagerintų šios srities studijų programų aktualizavimas: pagal turinį bei praktinį parengimą ir profesinių 

praktikų sistemos organizavimo tobulinimas.  

11. Lietuvoje egzistuoja reali paklausa įgyti su turizmo verslu ir vadyba susijusį išsilavinimą – 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam pri÷mimui organizuoti (LAMA BMO) duomenimis 

pastaraisiais metais net 2 su turizmo vadyba susijusios specialyb÷s buvo tarp 10 populiariausių tarp 

kolegijose pasirenkamų studijų programų ir jų populiarumas yra augantis. Tod÷l VLVK su užsienio 

partneriais sukūrusi kokybišką tarptautinę jungtinę studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“ 

gal÷tų išnaudoti augančią stojančiųjų, į su turizmo sektoriumi susijusias studijų programas, paklausą 

bei efektyviau išnaudoti augantį pačios VLVK populiarumą tarp stojančiųjų į kolegines studijas.  

12. VLVK pradeda aktyviai pl÷toti tarptautinius ryšius su užsienio šalių aukštosiomis 

mokyklomis. Sparčiai daug÷ja dvišalių sutarčių su užsienio aukštosiomis mokyklomis skaičius, plečiasi 

bendradarbiavimo geografija, kinta jo pobūdis. Tarptautinis bendradarbiavimas skverbiasi į visas 

VLVK veiklos sritis, apimdamas tiek studentų, tiek d÷stytojų bendradarbiavimą. VLVK atsiveria ir 

verslo partneriams iš užsienio. Tod÷l jungtin÷s studijų programos sukūrimas būtų sekantis kokybinis 

žingsnis siekiant pl÷toti tarptautinį bendradarbiavimą.  

13. Atlikus investicijų poreikio įvertinimą, galima teigti, jog jungtin÷s studijų programos 

sukūrimas reikalauja didelių pradinių vienkartinių investicijų siekiančių daugiau nei 2,15 mln. litų. 

Didžioji išlaidų dalis tenka darbuotojų, kurie tur÷s sukurti jungtinę studijų programą darbo 

užmokesčiui, bei šių darbuotojų stažuot÷ms užsienio partnerin÷se kolegijose, su kuriomis bus kuriama 

jungtin÷ studijų programa.  

14. Atlikus pajamų ir veiklos sąnaudų prognozavimą galima teigti, jog kiekvieno skaičiuojamojo 

laikotarpio pabaigoje pinigų srautai yra teigiami. Tam kad užtikrinti teigiamą finansin÷s veiklos 

rezultatą daromos prielaidos, jog VLVK kasmet į jungtinę studijų programą priims po 15 studentų, o 

metinis mokestis už studijas bus 7000 Lt. Tai leidžia daryti prielaidą, kad VLVK gal÷s vykdyti naują 

jungtinę studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“.  
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15. Identifikavus galimas jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ 

parengimo ir vykdymo rizikas bei numačius jų valdymo būdus, galima teigti, jog jungtin÷s studijų 

programos parengimo ir vykdymo procesas gali būti kontroliuojamas projekto valdymo grup÷s, kurią 

sudarytų kompetentingi VLVK ir užsienio partnerių atstovai.  

 

 Galimybių studijoje išanalizavus esamą situaciją vykdant rekreacijos ir turizmo studijų 

programas VLVK bei potencialiose jungtin÷s studijų programos partner÷se – užsienio aukštosiose 

mokyklose bei įvertinus naujos jungtin÷s studijų programos kūrimo galimybes, rekomenduojama: 

1. Jungtinę studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“, kurios tikslas – parengti pirmos 

pakopos aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius turizmo ir rekreacijos specialistus, išmanančius 

rekreacijos ir turizmo veiklos bei paslaugų teikimo principus, gebančius savarankiškai organizuoti 

rekreacijos ir turizmo veiklą, rengti bei įgyvendinti trims kolegijoms – VLVK (Lietuva), „MT&M 

College“ (Bulgarija) ir „Albert College“ (Latvija), turinčioms tinkamas sąlygas, pakankamus išteklius 

ir geb÷jimus jungtin÷s studijų programos rengimui bei įgyvendinimui; 

2. Studijos pagal naująją jungtinę studijų programą, gal÷tų būti organizuojamos taip: I-asis ir II 

–asis semestrai būtų vykdomi VLVK (Lietuva), III-asis ir IV-asis semestrai būtų vykdomi „Albert 

College“ (Latvija), praktika po IV semestro ir V semestras vyktų „MT&M College“ (Bulgarija). 

Studijų programą sudarytų dvi specializacijos – SPA ir Fizinio aktyvumo turizmas. Studijų programa 

būtų vykdoma nuolatine ir ištęstine formomis. Nuolatinių studijų trukm÷ būtų 2,5 metų, ištęstinių 

studijų trukm÷ – 3 metai. Studijų programos apimtis būtų 180 ECTS kreditų. Jungtinę rekreacijos ir 

turizmo studijų programą gal÷tų sudaryti 16 modulių, 34 studijų dalykai. Visi dalykai būtų d÷stomi 

anglų kalba. Studijos būtų baigiamos baigiamuoju projektiniu praktiniu darbu bei egzaminu.  

3. Rengiant bei įgyvendinant jungtinę studijų programą „Sveikatingumo verslo vadyba“ reikia 

užtikrinti tinkamą programos d÷stymą anglų kalba. Be to, atsižvelgiant į jungtin÷s studijų programos 

tarptautiškumą vert÷tų visose aukštosiose mokyklose numatyti galimybę tam tikrus dalykus studijuoti 

nuotoliniu/virtualiu būdu. Virtualus mobilumas tur÷tų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. studijų 

programos apimties. Naujos jungtin÷s studijų programos studijoms tur÷tų būti parengtos metodin÷s 

knygos ir vaizdin÷ metodin÷ medžiaga bei įsigytos reikalingos metodin÷s priemon÷s. Be to, VLVK 

kartu su užsienio partneriais – aukštosiomis mokyklomis rengdama jungtinę studijų programą 

“Sveikatingumo verslo vadyba” didelį d÷mesį tur÷tų skirti praktinių žinių ir įgūdžių specialistams 

suteikimo sąlygų sudarymui. 
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4. Už jungtin÷s studijų programos „Sveikatingumo verslo vadyba“ parengimą ir valdymą 

atsakinga Koordinuojanti institucija gal÷tų būti VLVK (Lietuva). Be to tur÷tų būti įsteigta Programos 

taryba, kurią sudarytų atstovai iš visų jungtin÷je studijų programoje dalyvaujančių aukštųjų mokyklų. 

5. Jungtin÷s studijų programos sukūrimo finansavimo išteklių nepakankamumas – yra 

didžiausia galimo projekto rizika, tod÷l VLVK, kartu su potencialiais užsienio partneriais turi numatyti 

finansavimo šaltinius prieš priimant galutinį sprendimą d÷l jungtin÷s studijų programos sukūrimo. Kaip 

galimus finansavimo šaltinius galima išskirti paskolą finansin÷se institucijose arba esant kvietimui, 

rengti paraišką ir dalyvauti konkurse teikiant projektą d÷l jungtin÷s studijų programos sukūrimo ir 

įgyvendinimo. Tokiu atveju VLVK, kartu su partneriais – aukštosiomis užsienio mokyklomis gal÷tų 

prisid÷ti nuosavo ind÷liu ~ 10 proc. nuo projekto biudžeto. 

6. Jungtin÷ studijų programa „Sveikatingumo verslo vadyba“ turi būti rengiama ir vykdoma 

vadovaujantis visų partnerinių aukštųjų mokyklų pasirašyta jungtin÷s studijų programos vykdymo 

sutartimi, kuri turi neprieštarauti tų partnerinių kolegijų valstybių teis÷s aktams. 

7. Visos Lietuvoje vykdomos aukštųjų mokyklų studijų programos turi būti akredituotos prieš 

tai atlikus studijų programų išorinį vertinimą, tačiau ketinama vykdyti jungtin÷ „Sveikatingumo verslo 

vadybos“ studijų programa tur÷tų būti akredituojama be išorinio vertinimo procedūros. 
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1 PRIEDAS. LIETUVOJE VYKDOMOS STUDIJŲ PROGRAMOS TURIZMO 
SRITYJE 

Eil. 
Nr. 

Mokymosi įstaiga Specialyb÷ Išduodamas 
pažym÷jimas 

Aukštojo mokslo universitetin÷s studijos 
1. Europos Humanitarinis universitetas Kultūros paveldas ir turizmas Bakalauro diplomas 
2. Vytauto Didžiojo universitetas Kultūros paveldas ir turizmas Magistro diplomas 
3. Klaip÷dos universitetas Rekreacija ir turizmas Bakalauro diplomas 
4. Klaip÷dos universitetas Rekreacijos ir turizmo vadyba Magistro diplomas 
5. Lietuvos kūno kultūros akademija Sportine rekreacija ir turizmas Bakalauro diplomas 
6. Vilniaus universitetas Tarptautinio turizmo vadyba Magistro diplomas 
7. Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo 

mokykla Tarptautinis turizmo verslas Bakalauro diplomas 
8. Lietuvos kūno kultūros akademija Turizmo sporto vadyba Bakalauro diplomas 
9. Lietuvos kūno kultūros akademija Turizmo sporto vadyba Magistro diplomas 

Aukštojo mokslo neuniversitetin÷s studijos 
1. Klaip÷dos verslo aukštoji mokykla Kaimo turizmo vadyba Profesinio bakalauro 

diplomas 
2. Klaip÷dos valstybin÷ kolegija Kaimo turizmo vadyba Profesinio bakalauro 

diplomas 
3. Žemaitijos kolegija Kaimo turizmo vadyba Profesinio bakalauro 

diplomas 
4. Vakarų Lietuvos verslo kolegija Rekreacija ir turizmo verslo vadyba Profesinio bakalauro 

diplomas 
5. Šiaulių valstybin÷ kolegija Turizmo administravimas Profesinio bakalauro 

diplomas 
6. Klaip÷dos valstybin÷ kolegija Turizmo administravimas Profesinio bakalauro 

diplomas 
7. A.Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Turizmo administravimas Profesinio bakalauro 

diplomas 
8. Marijampol÷s kolegija Turizmo administravimas Profesinio bakalauro 

diplomas 
9. Utenos kolegija Turizmo ir viešbučių administravimas Profesinio bakalauro 

diplomas 
10. Vilniaus kolegija Turizmo ir viešbučių administravimas Profesinio bakalauro 

diplomas 
11. Tarptautin÷ teis÷s ir verslo aukštoji 

mokykla 
Turizmo ir viešbučių administravimas Profesinio bakalauro 

diplomas 
12. Kauno kolegija Turizmo ir viešbučių vadyba Profesinio bakalauro 

diplomas 
Formalusis profesinis mokymas 

1. Švenčionių profesinio rengimo centras Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

2. Kelm÷s profesinio rengimo centras Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

3. Marijampol÷s profesinio rengimo 
centras 

Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

4. Utenos regioninis profesinio rengimo Kaimo turizmo organizatoriaus Profesinio mokymo 
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centras mokymo programa diplomas 
5. Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų 

mokykla 
Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

6. Vabalniko žem÷s ūkio mokykla Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

7. Anykščių technologijų mokykla Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

8. Aukštadvario žem÷s ūkio mokykla Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

9. Kaišiadorių technologijų verslo mokykla Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

10. Kauno maisto pramon÷s mokykla Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

11. Plung÷s žem÷s ūkio ir technologijų 
mokykla 

Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

12. Var÷nos technologijos ir verslo mokykla Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

13. Veis÷jų technologijos ir verslo mokykla Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

14. Vilkijos žem÷s ūkio mokykla Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

15. Zarasų žem÷s ūkio mokykla Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

16. Vilniaus technologijų, verslo ir žem÷s 
ūkio mokykla 

Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

17. Smalininkų technologijų ir verslo 
mokykla 

Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

18. Telšių regioninis profesinio mokymo 
centras 

Kaimo turizmo organizatoriaus 
mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

19. Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo 
centras 

Poilsio kaime (kaimo turizmo) 
organizavimo mokymo programa 

Kvalifikacijos 
pažym÷jimas 

20. Utenos regioninis profesinio rengimo 
centras 

Poilsio kaime (kaimo turizmo) 
organizavimo mokymo programa 

Kvalifikacijos 
pažym÷jimas 

21. Žemaitijos kolegija Poilsio kaime (kaimo turizmo) 
organizavimo mokymo programa 

Kvalifikacijos 
pažym÷jimas 

22. Lietuvos kaimo turizmo asociacija Poilsio kaime (kaimo turizmo) 
organizavimo mokymo programa 

Kvalifikacijos 
pažym÷jimas 

23. Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio rūmai Poilsio kaime (kaimo turizmo) 
organizavimo mokymo programa 

Kvalifikacijos 
pažym÷jimas 

24. Veisiejų technologijos ir verslo mokykla Poilsio kaime (kaimo turizmo) 
organizavimo mokymo programa 

Kvalifikacijos 
pažym÷jimas 

25. Daugų technologijos ir verslo mokykla Poilsio kaime (kaimo turizmo) 
organizavimo mokymo programa 

Kvalifikacijos 
pažym÷jimas 

26. Alantos technologijos ir verslo mokykla Poilsio kaime (kaimo turizmo) 
organizavimo mokymo programa 

Kvalifikacijos 
pažym÷jimas 

27. Druskininkų amatų mokykla Poilsio kaime (kaimo turizmo) 
organizavimo mokymo programa 

Kvalifikacijos 
pažym÷jimas 

28. Vakarų Lietuvos verslo kolegija Poilsio kaime (kaimo turizmo) 
organizavimo mokymo programa 

Kvalifikacijos 
pažym÷jimas 
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29. Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokykla 

Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

30. Utenos regioninis profesinio rengimo 
centras 

Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

31. K÷dainių profesinio rengimo centras Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

32. Bukiškių žem÷s ūkio mokykla Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

33. Daugų technologijos ir verslo mokykla Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

34. Druskininkų amatų mokykla Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

35. Panev÷žio prekybos ir paslaugų 
mokykla 

Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

36. Alytaus profesinio rengimo mokykla Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

37. Šilut÷s turizmo ir paslaugų verslo 
mokykla 

Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

38. Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokykla 

Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

39. Kauno maisto pramon÷s mokykla Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

40. Daugų technologijos ir verslo mokykla Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

41. K÷dainių profesinio rengimo centras Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

42. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo 
mokykla 

Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

43. Klaip÷dos turizmo mokykla Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

44. Druskininkų amatų mokykla Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

45. Kauno prekybos ir verslo mokykla Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

46. Panev÷žio prekybos ir paslaugų 
mokykla 

Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

47. Alytaus profesinio rengimo mokykla Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 

48. Šiaulių profesinio rengimo mokykla Viešbučių ir turizmo kompleksų 
darbuotojo mokymo programa 

Profesinio mokymo 
diplomas 
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2 PRIEDAS. JUNGTINöS STUDIJŲ PROGRAMOS PROGNOZUOJAMA 
PELNO–NUOSTOLIO ATASKAITA PER PIRMUOSIUS 5 METUS PO 
STUDIJŲ PROGRAMOS SUKŪRIMO. 
 

  1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai 
Viso už studijas mokančių studentų 
skaičius 15 30 45 45 45

Pirmo kurso studentų skaičius 15 15 15 15 15
Antro kurso studentų skaičius  15 15 15 15

Trečiojo kurso studentų skaičius     15 15 15
PARDAVIMAI IR PAJAMOS, IŠ VISO: 

105.000 210.000 315.000 315.000 315.000

Pajamos už studijas 105.000 210.000 315.000 315.000 315.000

Kitos pajamos   0 0 0 0

TIESIOGINöS IŠLAIDOS IŠ VISO: 77.733 155.466 235.555 235.555 235.555

D÷stytojų darbo užmokestis 59.302 118.604 179.703 179.703 179.703
Socialinio draudimo įmokos 18.372 36.744 55.672 55.672 55.672

Garantinio fondo įmokos 59 119 180 180 180
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 27.267 54.534 79.445 79.445 79.445

PARDAVIMŲ SĄNAUDOS, IŠ VISO: 2.500 5.000 9.500 9.500 9.500

Išlaidos techninei įrangai 1.000 2.000 5.000 5.000 5.000

Bibliotekos išlaidos 1.500 3.000 4.500 4.500 4.500

BENDROSIOS IR ADMINISTRACINöS 
SĄNAUDOS 20.175 43.350 62.525 62.525 62.525
Komandiruočių išlaidos 4.000 8.000 12.000 12.000 12.000
Reprezentacin÷s ir reklamos išlaidos 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Išlaidos studentams skatinti 5.175 10.350 15.525 15.525 15.525

Kitos administracin÷s išlaidos 10.000 24.000 33.000 33.000 33.000

VEIKLOS PELNAS 4.592 6.184 7.420 7.420 7.420

Nusid÷v÷jimas – – – – –

Palūkanos – – – – –

Veiklos pelnas, nuostolis 4.592 6.184 7.420 7.420 7.420

Kita veikla – – – – –
Pelnas prieš pelno mokesčius 4.592 6.184 7.420 7.420 7.420

Pelno mokestis 0 0 0 0 0

GRYNASIS PELNAS 4.592 6.184 7.420 7.420 7.420 



3 PRIEDAS. JUNGTINöS STUDIJŲ PROGRAMOS PROGNOZUOJAMA 
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PER PIRMUOSIUS 5 METUS PO STUDIJŲ 
PROGRAMOS SUKŪRIMO. 
 

  1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai 

PAJAMOS, IŠ VISO: 105.000 210.000 315.000 315.000 315.000 
Pajamos už studijas  105.000 210.000 315.000 315.000 315.000 

Gautos paskolos 0 0 0 0 0 
Kitos investicijos 0 0 0 0 0 

Kitos pajamos 0 0 0 0 0 

IŠLAIDOS IŠ VISO: 100.408 203.816 307.580 307.580 307.580 

D÷stytojų darbo užmokestis 59.302 118.604 179.703 179.703 179.703 
Socialinio draudimo įmokos 18.372 36.744 55.672 55.672 55.672 

Garantinio fondo įmokos 59 119 180 180 180 

Išlaidos techninei įrangai 1.000 2.000 5.000 5.000 5.000 

Bibliotekos išlaidos 1.500 3.000 4.500 4.500 4.500 

Komandiruočių išlaidos 4.000 8.000 12.000 12.000 12.000 
Reprezentacin÷s ir reklamos išlaidos 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 

Kitos administracin÷s išlaidos 10.000 24.000 33.000 33.000 33.000 
Išlaidos studentams skatinti 5.175 10.350 15.525 15.525 15.525 

Investicin÷s išlaidos 0 0 0 0 0 

Pelno mokestis 0 0 0 0 0 

Grynasis pinigų srautas 4.592 6.184 7.420 7.420 7.420 
Pinigų likutis laikotarpio pradžioje 0 4.592 10.776 18.196 25.616 

Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje 4.592 10.776 18.196 25.616 33.036 
 


