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TURIZMO IR KOMUNIKACIJOS KATEDRA 

TURIZMO IR PRAMOGŲ VERSLO INDUSTRIJA 

DĖSTOMŲ DALYKŲ ANOTACIJOS 

 
S06B047 Bendravimo psichologija – 4 kr. 

(15T, 30P, 15K, 47S) 

Šis kursas suteikia studentams bendravimo psichologijos žinių, reikalingų efektyviam komunikavimo procesui profesinėje aplinkoje, 

bendraujant tiesiogiai ir internetinėje edvėje su specialistais ir kitais asmenimis. Studentai mokosi sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo 

mintis, efektyviai siųsti pranešimus žodžiu ir raštu, įsisavina aktyvaus klausymosi technikas. Jie mokosi taikyti bendravimo 

psichologijos žinias praktikoje, išreiškiant poreikius ir jausmus, teikiant konstruktyvų grįžtamąjį ryšį,  išsiaiškinant klientų poreikius, 

tolerantiškai bendraujant, dirbant komandose, motyvuojant komandos narius geriau dirbti, pristatant save, sprendžiant profesinės 

veiklos uždavinius ir konfliktus. 

L i t e r a t ū r a :  

• Lekavičienė, R. (2015). Bendravimo psichologija šiuolaikiškai. Vadovėlis. Kaunas: Technologija 

• Gardiner, W. 2008. The Psychology of Communication. Ed. Santa, T. 

• Salome, J. 2013. Bendravimo menas. Kaip klausytis, kad išgirstum. Kasdienio bendravimo psichologija. Vilnius: Alma 

littera 

• Collin, C., Bensin, N., Ginsburg, J., Grand, V., Lazyan, M., Weeks, M. (2017). Psichologija. Vilnius: Alma littera 

• The Handbook of the Psychology of Communication Technology. Editors(s): Sundar, S. Sh. 2015. John Wiley & Sons, Inc 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Vytė Kontautienė 

 

H04B048 Antroji užsienio kalba – 6 kr. 

(30T, 30P, 15K, 85S) 

Dalyko tikslas yra išmokyti studentus antros pasirinktos užsienio kalbos (vokiečių arba rusų). Studentai skaito, klauso, rašo, kalba ir 

analizuoja medžiagą užsienio kalba. Jie išmoksta rašyti oficialius ir neoficialius laiškus savo partneriams ir klientams, lavina šnekamąją 

kalbą, orientuotą į gebėjimą susikalbėti turizmo verslo temomis. Pratimai, skaitymo ir straipsnių analizė, pokalbiai ir pristatymai padeda 

išmokti žodžius ir išreikšti savo mintis. Kursas taip pat susideda iš gramatikos pratimų, kurie analizuoja gramatinius aspektus. Kurso 

dalyko pabaigoje studentai įgis naujos užsienio kalbos kalbėjimo, klausymo bei rašymo pagrindus. Praktinės dalies kurso dalyko tikslas 

yra padėti studentams suprasti medžiagą ir paskatinti juos kūrybingai  taikyti  sprendžiant realias turizmo verslo kalbos užduotis. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Inga Letinauskienė 

S08R013 Dokumentų valdymo sistemos – 4 kr.  

(15 T, 30 P, 15 K, 73 S) 

Kurso metu supažindinama su dokumentų rengimo ir valdymo sistemomis Lietuvoje, pagrindiniais teisiniais aktais reglamentuojančiais 

veiklos dokumentavimą organizacijose, nagrinėjamos veiklos dokumentų rūšys, bendrieji dokumentų rengimo reikalavimai, sudėtinės 

dokumento dalys ir jų dėstymo tvarka įvairių rūšių dokumentuose, analizuojami dokumentų rašymo ypatumai, rengiami ir įforminami 

įvairių rūšių dokumentai, sudaromos dokumentų bylos, tvarkomi ir įtraukiami į apskaitą dokumentai. Analizuojamos pagrindines 

dokumentų rengimo bei kanceliarinės kalbos klaidos.  

L i t e r a t ū r a :  

• Baltrūnienė, V. (2012). Dokumentų valdymas. Vilnius: Ciklonas.  

•  Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. Prieiga per internetą <http://archyvai.lt. 

•  Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Prieiga per internetą <http://archyvai.lt. 

•  Dokumentų rengimo taisyklės. Prieiga per internetą <http://archyvai.lt. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Genovaitė Avižonienė 

S03R014 Turizmo pagrindai – 6 kr. 

(30 T, 30 P, 15 K, 85 S) 

Šiuo kursu siekiama studentams suteikti žinias apie turizmo raidą, turizmo sampratą ir formas bei rūšis, turizmo klasifikavimą, turisto 

sampratą ir jų tipologiją, turizmo produktų ir paslaugų sampratą. Studentams suteikiamos žinios  apie turizmo regionus, turizmo 

organizacijas, turizmo administravimo ir valdymo esminius principus. Išklausę šį kursą studentai gebės analizuoti šiuolaikinio turizmo 

tendencijas ir ypatumus, gebės nustatyti turistų poreikius, jų priklausomybę nuo įvairių faktorių. Studentai išmoks nustatyti turizmo 

poveikį aplinkai, supras turizmo situaciją šalyje, gebės numatyti turizmo plėtros galimybes. Išklausę šį kursą studentai gebės 

profesionaliai diskutuoti apie turizmo darnos plėtros svarbą, supras šios srities specifines veiklos galimybes, įgaus pirminius turizmo 

veiklos organizavimo įgūdžius. 

L i t e r a t ū r a :  

• Baležantis A., Žuromskaitė B. (2012). Turizmo vadyba. Vilnius: MRU. 

• Gražulis V., Jagminas J. ir kt. (2016). Turizmas: plėtra, iššūkiai, perspektyvos. Vilnius: MRU. 

• Povilanskas R., Vaitekūnas S. (2011). Turizmo ir kelionių geografija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 

• Stulpinaitė J. (2016). Turizmo pagrindai: samprata, sistema, sandara. Šiauliai: Šiaulių valstybinė kolegija. 

• Page J. S. (2014). Tourism: a modern synthesis. London: Thomson Learning. 

https://www.google.bg/search?sa=X&q=the+psychology+of+communication+w.+gardiner&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKM7JMNilW4tLP1TcwLUsrScrVkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CAA1S8hM6AAAA&ved=2ahUKEwjhrcWVrfLbAhXmFZoKHTU8AegQmxMoATAOegQICRAf
https://www.google.bg/search?sa=X&q=the+psychology+of+communication+trisha+santa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKM7JMNilWAvMMjSuLkvLijbSUM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS0pS8-LL84uyi61SUzJL8osAcd1uS0MAAAA&ved=2ahUKEwjhrcWVrfLbAhXmFZoKHTU8AegQmxMoATAPegQICRAj
https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/jacques-salome/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/leidejas/alma-littera/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/leidejas/alma-littera/


Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Inga Letinauskienė 

H04B049 Užsienio kalba – 15 kr. 

(45T, 90P, 45K, 220S) 

Dalyko tikslas yra padėti studentams taikyti teorines žinias  įgytas per anglų kalbos  paskaitas.  Studentai skaito, klauso, rašo, kalba ir 

analizuoja medžiagą anglų kalba. Jie išmoksta rašyti oficialius ir neoficialius laiškus savo partneriams ir klientams. Studentai pagerina 

savo rašymo įgūdžius ir ugdo kritinį mąstymą. Pratimai, skaitymo ir straipsnių  analizė, pokalbiai ir pristatymai padeda išmokti žodžius 

ir išreikšti savo mintis. Kurso dalykas taip pat susideda iš gramatikos pratimų, kurie analizuoja gramatinius aspektus. Kurso dalyko  

pabaigoje studentai gebės  laisvai kalbėti  ir rašyti anglų kalba. Iš praktinės dalies kurso dalyko  tikslas yra padėti studentams suprasti 

medžiagą ir paskatinti juos kūrybingai  taikyti  sprendžiant realias verslo anglų kalbos užduotis. 

L i t e r a t ū r a :  

• Johnson, C. (2010). Intelligent Business. Coursebook. Prie-Intermediate. London: Pearson Education Limited. 

• Johnson, C. (2011). Intelligent Business. Coursebook. Intermediate. London: Pearson Education Limited. 

• Barral, I., Barral N. (2010). Intelligent Business Skills Book. Prie-Intermediate. London: Pearson Education Limited. 

• Trappe, T., Tullis, G. (2011). Intelligent Business. Skills Book. Intermediate. London: Pearson Education Limited. 

Dalyko aprašo sudarytoja asist. Irina Tiuliuliukova 

S03V103 Vadybos pagrindai – 5 kr. 

(15 T, 30 P, 15 K, 73 S) 

Vadybos pagrindų kursas skirtas supažindinti studentus su valdymo funkcijomis, įmonės organizacine valdymo struktūra, sprendimų 

priėmimo procedūromis. Plačiai analizuojami įvairūs moksle bei praktinėje veikloje vartojami valdymą apibūdinantys terminai bei 

pagrindinės valdymo sistemos. Siekiama supažindinti studentus su Lietuvos ir tarptautinio ūkio vystymosi tendencijomis, 

įtakojančiomis galimybę kuriant naują verslą, pateikiant šiuolaikinės vadybos filosofijos esmę. Dėstomas dalykas, studentams leidžia 

sužinoti įvairaus tipo įmonių steigimo Lietuvoje tvarką, vadybos naudą, siekiant asmeninių ir grupinių tikslų, panaudojant platų mokslo 

žinių spektrą. Ypač daug dėmesio skiriama priimant valdymo sprendimus, suvokiant pagrindines valdymo funkcijas, jų vietą ir 

vaidmenį, valdymo metodus įmonės veiklos rezultatams, tinkamai reaguojant į rinkos pokyčius. Atkreipiamas klausytojų dėmesys į 

darbuotojų vadybos pagrindus. Atliekant praktines užduotis, gebės suvokti vadovavimo stiliaus ir bendravimo naudą. 

L i t e r a t ū r a :  

• Stoner, J. A. f. ir kt. (2009). Vadyba. Poligrafija ir informatika. 

• Zakarevičius, P. ir kt. Organizacijų vadyba. (2011). VDU: VDU leidykla. 

• Martinkus, B., Stoškus, S. ir kt. Vadybos pagrindai. (2010). Šiaulių universitetas. 

• Bakanauskienė, I., Kiguolienė, A. (2013). Vadybiniai sprendimai: priėmimas ir įgyvendinimas. Vytauto Didžiojo 

universitetas. 

• Šimanskienė, L., Župerkienė, E. (2013). Darnus vadovavimas. Klaipėdos universitetas. 

• Evans James R., Lindsay William M. (2011). The management and control of quality. South-Western/Cengage Learning. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Jurgita Martinkienė 

S03V104 Turizmo ir pramogų verslo rinkodara – 5 kr. 

(15 T, 30 P, 15 K, 73 S) 

Šiuolaikinėmis rinkos ir konkurencingo verslo sąlygomis, tikslinga rinkodaros vadyba – būtina sėkmingo verslo sąlyga. Kurse didelis 

dėmesys skiriamas rinkodaros strateginio ir taktinio planavimo principams, rinkodaros priemonių planavimui, organizavimui, 

koordinavimui ir valdymui. Studentams pateikiama išsami informacija apie rinkodaros planavimo procesą, rinkodaros valdymo 

principus ir ypatumus, pristatomos ir detalizuojamos rinkodaros strateginės alternatyvos, nurodomos jų taikymo sąlygos, galimybės ir 

grėsmės, teigiamos ir neigiamos pasekmės. Studentai supažindinami su rinkodaros padalinio svarba, veikla bei funkcijomis. Kurse 

didelis dėmesys skiriamas praktinių turizmo ir pramogų verslo rinkodaros bei rinkodaros klausimų analizei, remiantis Lietuvos ir 

užsienio šalių įmonių bei organizacijų patirtimi. 

L i t e r a t ū r a :  

• Pranulis, V. P. ir kt. (2011). Marketingas: ketvirtasis pataisytas ir papildytas leidimas. UAB Garnelis.  

• Bagdonienė, L. ir Hopenienė, R. (2015). Paslaugų marketingas ir vadyba. Kauno technologijos universitetas. 

• J. C. Levinson. Partizaninis marketingas. (2013). Knygos internetinė nuoroda - http://pdfknygos.com/partizaninis-

marketingas/ 

• A. Pabedinskienė.  Marketingo tyrimai. Mokymo(si) rinkinys. (2012). Internetinė knygos nuoroda - 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Marketingo_tyrimai.pdf 

• Virvilaitė, R. (2012). Marketingo valdymas: mokomoji knyga. Kaunas: Technologija. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Indrė Razbadauskaitė-Venskė 

S03R015 Apgyvendinimo ir maitinimo organizavimas – 5 kr. 

(15 T, 30 P, 15 K, 73 S) 

Dalyko tikslas – suteikti studentams žinių apie apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų organizavimo pagrindinius principus, metodiką 

bei taikomas priemones. Programos metu studentai supažindinami su viešbučių ir maitinimo įstaigų tipais, viešbučių klasifikacija, 

grandinėmis bei tinklais. Supažindinami su įmonių valdymo ir organizacine struktūra, aptarnavimo kultūra, pobūvių, renginių ir 

konferencijų organizavimo principais, reikalavimais paslaugas teikiančioms įmonėms ir personalui, įmonės finansų valdymu. Praktinių 

užsiėmimų metu įtvirtinamos įgytos žinios, mokomasi analizuoti bei vertinti įvairių klientų poreikius ir reikalavimus, mokomasi 

naudotis valdymo programomis, lankomi bei aptariami viešbučiai. Išklausę kursą, studentai žinos pagrindinius apgyvendinimo ir 

maitinimo įstaigų darbo organizavimo principus, metodiką bei priemones; suvoks pagrindinius darbo organizavimo etapus.  

http://pdfknygos.com/partizaninis-marketingas/
http://pdfknygos.com/partizaninis-marketingas/
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Marketingo_tyrimai.pdf


L i t e r a t ū r a :  

• Andriukaitienė R., Baltrūnaitė D., Melville R. (2011). Aptarnavimas paslaugų įmonėse. Marijampolė: Marijampolės 

kolegija. 

• Jonikienė M., Mikulskienė A. (2007). Viešbučių verslo pagrindai. Vilnius: Homo Liber. 

• Kigaite K., Veinhardt J. (2013). Viešbučių darbo organizavimas. Šiauliai: Šiaulių valstybinė kolegija. 

• Norvaišienė P. (2015). Paslaugų teikimas viešbučiuose. Ukmergė: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.  

• Walker J. (2002). Introduction to hospitality. London. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Rita Stegvilienė 

 

S03V105 Verslo planavimas ir įmonės steigimas– 5 kr. 

(15 T, 30 P, 15 K, 73 S) 

Kursas suteikia studentams verslo žinių. Tai verslo studijos, kur nusakoma verslo esmė, verslo ryšių svarba su šalies ūkiu ir visuomene, 

verslininko galimybės kuriant gerovę valstybei ir sau. Apžvelgiama informacijos verslininkystei svarba ir jos valdymo ypatumai. 

Asmeninių ryšių tinklų transformacija į verslo ryšius vystant aktyvią veiklą versle. Ofšorinio verslo ypatumai. Verslininko kaip 

asmenybės, formuojant verslo subjektą svarba. Visas dėstomas kursas, glaudžiai siejamas su praktinėmis galimybėmis baigus studijas, 

siekti verslo kūrimo ir skatina kūrybiškumą verslininkystėje.  

L i t e r a t ū r a :   

• Gineitienė, Z., Korsakaitė, D., Kučinskienė, M., Tamulevičius, J. (2003).Verslas. Vilnius.  

• Turner, C. (2005).Veskite į sėkmę. Kaip sukurti verslias organizacijas. Vilnius.  

• Gineitienė, Z. (2009). Verslo kūrimas ir valdymas. Vilnius.  

Dalyko aprašo sudarytoja prof. dr. Angelė Lileikienė  

S04E068 Įmonės finansai ir apskaita – 5 kr. 

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Studentai kurso metu analizuoja esminius finansų bruožus ir nagrinėja pagrindinius finansų valdymo aspektus. Praktinių užsiėmimų 

metu studentai atlieka užduotis, susijusias su įmonės finansinės būklės vertinimu, investuojamų lėšų ekonominiu pagrįstumu, rizikos 

įvertinimu, kapitalo kainos ir optimalios kapitalo struktūros nustatymu, pinigų srautų vertės nustatymu laiko atžvilgiu, anuiteto būsimos 

ir esamos vertės apskaičiavimu, paskolos amortizacijos sudarymu ir kt. Taip pat kurso metu akcentuojama apskaitinės informacijos 

svarba ir vieta įmonių ūkinėje ir finansinėje veikloje. Siekiama supažindinti su apskaitos reglamentavimu, apskaitos principais ir matais. 

Analizuojama ūkinių operacijų įtaka turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pokyčiams, mokoma praktiškai skirstyti konkrečios 

įmonės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus, taip pat analizuoti ūkinius faktus, sisteminti ir registruoti juos pirminiuose 

dokumentuose ir apskaitos registruose bei mokoma suprasti apskaitos dokumentų reikšmę, jų informacinį ir teisinį aspektus bei 

įsisavinti apskaitos dokumentų rekvizitus, žinoti jų juridinę galią.  

L i t e r a t ū r a :  

• Aleknevičienė, V. (2011). Įmonės finansų valdymas (vadovėlis). Kaunas: Spalvų kraitė. 

• Ivanauskienė, A. (2016). Buhalterinė apskaita. Vilnius: Tyto alba. 

• Kalčinskas, G. Kalčinskaitė – Klimaitienė, R. (2013). Buhalterinės apskaitos pagrindai. Pačiolis. 

• Lileikienė, A, Grigaliūnienė, Ž. (2014). Verslo finansų valdymas. Klaipėda: KU leidykla. 

• Mackevičius, J. , Giriūnas, L., Valkauskas, R. (2014). Finansinė analizė. Vilnius: VU leidykla. 

Dalyko aprašo sudarytojos: prof. dr. Angelė Lileikienė, 

doc. Kristina Puleikienė 

S01T073 Turizmo verslo teisė - 5 kr. 

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Dalykas skirtas ugdyti studentų teisinį mąstymą, praktinius įgūdžius vertinant ir analizuojant situacijas, kylančias verslo organizavimo 

metu, išmokyti savarankiškai naudotis teisės aktais ir juos taikyti praktinėje veikloje, supažinti su teismų praktika šioje srityje. Kurso 

tikslas – pasiekti, kad studentai: suvoktų juridinio asmens sąvoka, požymius, atskirų teisinių formų įmonių steigimo, veiklos ir 

likvidavimo pagrindus; žinotų bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymą, komercinio atstovimo ypatumus; išmoktų naudotis 

įmonių veiklą reglamentuojančiais teisės šaltiniais ir sugebėtų juos praktiškai taikyti; galėtų vertinti ir analizuoti susiklėsčiusią teisminę 

praktika verslo organizavimo srityje. 

L i t e r a t ū r a :   

• Mizaras, V. (2009). Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Vilnius: Justitia.  

•  Mikuckienė, S. ir kt. (2009). Bankroto teisė. Pirmoji knyga. Vilnius: Justitia.  

•  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // 2000, Nr. VIII-1864. Aktuali redakcija 2016-01-01.  

Dalyko aprašo sudarytojas lekt. Žilvinas Jeraminas  

S03R016 Renginių organizavimo pagrindai – 5 kr. 

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Dalyko tikslas – suteikti studentams žinių apie renginių organizavimo pagrindinius principus, metodiką bei taikomas priemones. 

Ypatingas dėmesys skiriamas pavieniams renginių organizavimo etapams: planavimui, organizavimui, koordinavimui bei jų 

struktūriniams komponentams (situacijos analizei, veiklų plano parengimui, biudžeto ir įgyvendinimo planų sudarymui bei scenarijaus 

rašymui). Praktinių užsiėmimų metu įtvirtinamos žinios apie renginio plano/scenarijaus/programos rengimo bei įgyvendinimo 

metodiką, mokomasi analizuoti bei vertinti įvairių renginių planus/scenarijus/programas, stebimi bei aptariami renginiai. Išklausę 

kursą, studentai mokės planuoti, organizuoti ir koordinuoti renginį: žinos pagrindinius renginių organizavimo principus, metodiką bei 



priemones; suvoks pagrindinius renginio organizavimo etapus ir jų struktūrinius komponentus, gebės parengti renginio situacijos 

analizę, veiklų planą, biudžetą, scenarijų ir įgyvendinimo planą.  

L i t e r a t ū r a :  

• Adomaitienė, K. (2000). Rekreacinės programos: renginių organizavimo metodika. Vilnius. 

• Hagoort G. (2005). Meno vadyba verslo stiliumi. Vilnius: KRONTA.  

• Kraus, Richard G. (2004). Recreation and Leisure in modern society / for Recreation and Leisure time careers. – Routledge 

• Paulavičiūtė, A. (2002). Renginių organizavimo ABC. Vilnius. 

• Torkildsen G. (2005). Leisure and Recreation Management. Routledge, an imprint of Taylor & Francis Books Ltd; 5Rev. 

edition. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Giedrė Strakšienė 

P09R017 Bilietų rezervavimo sistema – 6 kr. 

(20T, 40P, 15K, 85S) 

Studentai, išklausę kompiuterinės bilietų rezervavimo sistemos dalyką, įgis praktinių įgūdžių darbui su sistema teikiant kelionių 

organizavimo ir pardavimo paslaugas, gebės naudoti kodines komandas skrydžių rezervavimui, PNR (keleivio rezervacijos) kūrimui, 

valdymui ir atnaujinimui. Supras pagrindines sąvokas ir apibrėžimus, naudojamus darbe su sistema. Gebės nustatyti klientų poreikius 

ir užsakyti atitinkamas kelionių paslaugas. Studentai išmoks nustatyti išorinės ir vidinės verslo aplinkos poveikį kelionių organizavimo 

paslaugų sferai. Išklausę šį kursą studentai supras ir gebės praktiškai taikyti šios srities specifinius komunikavimo su klientais, verslo 

partneriais principus. Įgis pirminius paslaugų kūrimo, pardavimo įgūdžius.  

L i t e r a t ū r a :  

• Ivankovas V. (2010). Metodiniai nurodymai pratyboms, studijuojant kompiuterines bilietų rezervavimo sistemas. Vilnius: 

TTVM. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Daumantas Bočkus 

S03V111 E-turizmo rinkodara ir socialiniai tinklai 5 kr. 

(15 T, 30 P, 15 K, 73 S) 

Šis kursas sudarytas taip jog studentas įsisavintų raktines ir pagrindines rinkodaros teorijas socialiniuose tinkluose bei įvairiose 

medėjose ir įgytų praktinių įgūdžių siekti iškeltų rinkodaros tikslų skaitmeninėje erdvėje. Tokie socialiniai tinklai kaip Facebook 

remiasi BIG DATA (didelių duomenų masyvais) ir jų analizės pasėkoje formuoja naują rinkodaros erą. Studentai šiame studijų dalyke 

susidurs su prekės ženklo valdymu, kuravimu bei reabilitacija socialiniuose tinkluose ir medėjose. Išmoks sudaryti prekės ženklo 

vadovėlius, analizuoti grįžtamąją vartotojų informaciją, socialinį aktyvumą, socialinių tinklų metrikas ir gebės jomis manipuliuoti bei 

skatinti prekės ženklo žinomumą. 

L i t e r a t ū r a :  

• Charlesworth A., (2014). An Introduction to Social Media Marketing. Routledge, 2014. 

• Holiday R., (2018). Skaitmeninė rinkodara. Naujausių laikų reklamos ir pardavimų strategijos. Tobulėjimo projektai. 

• Lieb R., (2011). Content Marketing: Think Like a Publisher - How to Use Content to Market Online and in Social Media. 

Que Publishing, 2011. 

• Meerman D., (2010). The New Rules Of Marketing And Pr: How To Use Social Media, Blogs, News Releases, Online Video, 

And Viral Marketing To Reach Buyers Directly. John Wiley & Sons, 2010. 

• Keller K.L., et al. (2015). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Pearson India; 

4th edition (2015). 

Dalyko aprašo sudarytojas lekt. Remigijus Dailidė 

P09I045 Išmaniųjų technologijų taikymas – 5 kr. 

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Kurso metu siekiama pagilinti studentų žinias apie šiuolaikines bendravimo technologijas, elektroninio pašto priemones, virtualias 

saugyklas, google žemėlapiais bei automatines vertykles saityne (google translators), taikomųjų programų skirtumus ir funkcijas, 

esmines raštvedybos taisykles. Gilinami darbo su internetinėmis paieškos sistemomis, teisės aktų duomenų bazėmis bei informacinėmis 

sistemomis įgūdžiai. Mokama, kaip MS Word programos priemonių pagalba kurti paprastus ir sudėtingus tekstinius dokumentus, 

naudotis šablonais, kurti įvairias formas (forms), serijinius laiškus ir pan. Praktinių užsiėmimų metu gilinami darbo su skaičiuokle bei 

prezentacijų kūrimo programa įgūdžiai, ugdomi savarankiško studijavimo įgūdžiai, reikalingi nuolatiniam profesiniam tobulėjimui. 

Mokoma MS Excel programos priemonių pagalba kurti duomenų lenteles, jas tinkamai formatuoti, funkcijų ir formulių pagalbą atlikti 

skaičiavimus lentelėje, kurti diagramas ir grafikus, tinkamai grupuoti duomenis lentelėse bei kurti dinamines lenteles (pivot table) ir 

dinaminius grafikus (pivot chart), suvestines (subtotals). Be to kurso metu suteikiamos žinios kaip kurti vaizdingas bei informatyvias 

prezentacijas MS PowerPoint ir Prezi programomis.   

L i t e r a t ū r a :    

• Misevičienė, R., Budnikas, G., Šutienė, K., Paulauskaitė-Tarasevičienė, A. (2011). Inovatynios informacines technologijos. 

Kaunas Technologija.   

• Vidžiūnas, A., Vidžiūnaitė, M. (2013.) Skaičiuoklės taikymas apskaitoje ir vadyboje. Kaunas: Smaltija.   

• Dulinskas, D., Dulinskienė, J. (2012). ECDL 5.0 visiems: lietuviška programų versija.   

• Leonavičienė, B (2014). MS Office 2013. Kaunas: Smaltija.   

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Ilona Rupšienė 

S03R018 Kelionių planavimas ir organizavimas – 5 kr.  

(30T, 30P, 15K, 85S) 



Šio kurso tikslas - supažindinti studentus su kelionių organizavimo ir planavimo pagrindais, išdėstyti kelionių klasifikavimą pagal 

tipus, tikslus, keliavimo būdą ir lankomas vietoves. Kurse suteikiamos žinios apie turistinės kelionės sudedamąsias dalis, 

supažindinama su viešbučių, maitinimo, transporto ir kitų turizmo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų specifika organizuojant 

kelionę. Studentai mokomi parinkti maršrutą, tinkamus objektus, pramogas, nakvynės vietas ir maitinimą, sukurti kultūrinę, pramoginę 

ar poilsinę kelionės programą. Praktinių užsiėmimų metu siekiama studentus išmokyti savarankiškai vertinti Lietuvos turizmo 

gamtinius, kultūrinius ir socialinius išteklius bei efektyviai naudoti juos plėtojant turizmo ir rekreacijos verslą: kuriant kelionių 

programas, sudarant maršrutus, organizuojant ekskursijas ar sudarant kelionių paketus. 

L i t e r a t ū r a :   

• Baležantis, A., Žuromskaitė B (2012). Turizmo vadyba. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.  

• Kubertavičienė R. (2005). Kelionių sudarymas. Vilnius: Agora. 

• Semaška I., Semaškaitė I. (2011). Visa turistinė Lietuva. Vilnius: A. Semaška ir ko. 

• Stulpinaitė J. (2013). Turizmo pagrindai. Šiauliai: Šiaulių valstybinė kolegija 

• Vaitekūnas S., Povilanskas R. (2011). Turizmo ir kelionių geografija. Vilnius.  

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Inga Letinauskienė 

S03R019 Inovacijos renginių ir pramogų versle – 5 kr.  

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Šio kurso tikslas supažindinti studentus su šiuolaikinėmis, moderniomis technologijomis, naudojamomis organizuojant įvairius 

renginius: individualius, masinius, miesto, verslo ir konferencijų ir pan. Praktinių užsiėmimu metu studentai supažindinami su 

pagrindinėmis Klaipėdos miesto renginių vietomis, salėmis ir jų teikiamomis renginių organizavimo galimybėmis (Klaipėdos dramos 

teatras, Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Klaipėdos piliavietės kurtinos konferencijų salė, Klaipėdos Švyturio arena ir kt.). 

Išklausę šį kursą studentai gebės vertinti ir analizuoti renginių organizavimo galimybes Klaipėdos mieste bei žinos naujausias 

technologijas, reikalingas renginiams organizuot, supras jų svarbą bendrame renginio organizavimo kontekste. 

L i t e r a t ū r a :  

• Guzauskas A. (2011). Renginių organizavimas. Metodinė medžiaga studentams ir renginių organizatoriams. Klaipėda: 

KVK. 

• Shone A. (2013). Successful Event Management, A Practical Handbook. ISBN-10: 1408075997 

• Yeoman I. (2003). Festival and Events Management: An International Arts and Culture Perspective. London: Routledge. 

Dalyko aprašo sudarytojas lekt. Karolis Pronckus 

S03R020 Lietuvos turizmo ištekliai ir geografijos pagrindai- 5 kr.  

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Studijų dalyko tikslas yra supažindinti su rekreacijos ir turizmo išteklių samprata bei reikšme rekreacijai ir turizmui. Siekiama išmokyti 

savarankiškai vertinti Lietuvos turizmo išteklius, efektyviai naudoti juos plėtojant turizmo ir rekreacijos verslo rūšis. Kompleksinė 

rekreacinių išteklių samprata apima: gamtines sąlygas bei atskirus jos elementus, tokius kaip klimatas, vanduo, augalija, gyvūnija, 

reljefas, naudingosios iškasenos, taip pat antropogeniniai ištekliai, t.y. materialusis ir nematerialusis kultūros paveldas, rekreacijos ir 

turizmo infrastruktūra bei žmoniškieji ištekliai. Taip pat siekiama supažindinti su rekreacijos ir turizmo išteklių panaudojimo, apsaugos, 

pritaikymo reikalavimais. Išklausę kursą studentai suvoks Lietuvos turizmo išteklių įtaką turizmo vystimuisi, žinos Lietuvos turizmo 

išteklius ir gebės juos pritaikyti organizuojant turizmo ir rekreacijos veiklas. 

L i t e r a t ū r a :   

• Baltrūnas V., Rakutis V. ir kt. (2011). Lietuvos pilys ir tvirtovės. Kaunas: Šviesa. 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (2013). Ypatinga Lietuva. Keliaukime po saugomas Lietuvos teritorijas. Kaunas: 

Terra Publica. 

• Kilkus K. (2013). Ežerai. 119 Lietuvos ežerų. Vilnius: Alma Littera. 

• Armaitienė A., Andrulienė R.  ir kt. Lietuvos turizmo potencialo įvertinimo, nustatant didžiausias turistines traukos 

vietoves ir jų panaudojimo prioritetus, studija (2011). Vilnius: VšĮ „Turizmo plėtros institutas”.  

• Lietuvos pajūrio regiono turizmo plėtros studija (2007). LR ūkio ministerija. Vilnius: Eurointegracijos projektai. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Inga Letinauskienė 

S03R021 Ekskursijų rengimo metodika ir gido retorika– 5 kr.  

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Studijų dalyko tikslas supažindinti studentus su Lietuvos ir pasaulio mokslininkų praktikų patirtimi, mokslinėmis ir metodinėmis 

publikacijomis, analizuojant ekskursijų ruošimo metodikos ir ekskursijų organizavimo ypatumus. Kurse suteikiamos žinios apie 

ekskursijos sampratą, pagrindines charakteristikas, teorinius ekskursijos pažinimo aspektus bei jos rengimo technologijas. Teorinė 

medžiaga iliustruojama konkrečiais praktiniais pavyzdžiais, vaizdine medžiaga. Išklausę kursai studentai patys gebės rengti 

savarankišką ekskursinę medžiagą, tekstus ir pan., skirtus individualių gebėjimų ugdymui ir profesinių kompetencijų plėtrai. Studentai 

išmoks ekskursijos vedimo technikų, rodymo metodų, gebės sudaryti ekskursijos maršrutą ir parinkti objektus, pasiruoš savarankiškai 

ekskursijai po Klaipėdos senamiestį, Kuršių Neriją ir Palangą. Išmanys retoriką ir gebės vesti ekskursijas, gebės konstruoti ir sakyti 

viešą kalbą, ekskursijos tekstą, analizuos kitų autorių viešąsias kalbas, ekskursijų tekstus,  gebės kritiškai vertinti žiniasklaidos, 

politinius, istorinius, proginius, reklaminius ir pan. diskursus, atpažins argumentavimo būdus, argumentus bei retorines figūras. 

Studentai supažindinami su  retorikos mokslo uždaviniais, tikslais ir funkcijomis. Parodomas retorikos santykis su gido ir kelionių 

vadovo iškalba. 

L i t e r a t ū r a :  

• Barauskaitė J. (2012). Ekskursijos rengimo ir vedimo metodika. Klaipėda: KU. 

• Lekavičienė R. (2010). Bendravimo psichologija šiuolaikiškai.  Vilnius: Alma Littera. 



• Koženiauskienė R. (2013). Iškalbos praktika. Vilnius: VU. 

• Prakapas R., Prakapienė D. (2010). Ekskursijų rengimas ir vedimas: metodologinis aspektas. Vilnius: Didakta. 

• Pease A. ir B. (2012). Kūno kalbos vadovas. Vilnius: Alma Littera. 

• Zarefsky D. (2011). Oratorystės menas: sėkmės strategijos. Vilnius: Alma Littera. 

 Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Inga Letinauskienė 

S08R022 Tarpkultūrinė komunikacija – 4 kr.  

(15T, 30P, 15K, 47S) 

Dalyko paskirtis – suteikti studentams žinių apie komunikacijos sampratą, įvairovę, paskirtį bei ryšius su kitais mokslais; aptarti 

komunikacijos proceso modelius ir jų struktūrinius elementus organizacijos veiklos kontekste; nagrinėti verbalinės (rašytinės, 

sakytinės) ir neverbalinės komunikacijos  būdus ir priemones, rengiant viešas kalbas (pranešimus), vedant dalykinius pokalbius ir 

susirinkimus organizacijoje. Siekiama įvertinti tarpkultūrinius skirtumus komunikacijoje bei suvokti efektyvios komunikacijos naudą 

šiuolaikinėje verslo organizacijoje. Praktinių užsiėmimų metu mokoma parengti ir pristatyti pranešimą bei organizacijos komunikacinį 

planą, atsižvelgiant į veiksnius, darančius įtaką konkrečios organizacijos veiklos efektyvumui ir įvaizdžio formavimui, taip pat ugdomi 

gebėjimai planuoti ir organizuoti įvairaus pobūdžio pokalbius. 

L i t e r a t ū r a :   

• Baršauskienė, V. ir kt. (2007). Komunikacija: teorija ir praktika. Kaunas: Technologija. 

• Collins, J. (2005). Puiki kalba: aštresnio mąstymo ir efektyvesnio darbo vadovas. Vilnius: Knygų spektras. 

• Communication for Business Success (2012). Internetinė prieiga: http://2012books.lardbucket.org/pdfs/communication-

for-business-success-canadian-edition.pdf 

• Effective communications. Communication skills (2013). Internetinė prieiga: http://www.free-management-

ebooks.com/dldebk/dlcm-effective.htm 

• Grebliauskienė, B. ir kt. (2004). Komunikacinė kompetencija. Komunikabilumo ugdymas. Vilnius: Žara. 

• Knapp K. and Antos, G. (2008). Communication Competence Language and Communication Problems Practical Solutions. 

Internetinė prieiga: http://npu.edu.ua/!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Rickheit_Handbook_of_Communication.pdf.pdf 

• Misevičius, V. ir kt. (2006). Dalykinio bendravimo pagrindai: mokomoji knyga. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 

• Spies, S. (2006). Kūno kalba: sėkmė darbe – apgalvotas režisūros rezultatas. Vilnius: Vaga. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. Raimonda Tamoševičienė 

S08B058 Tyrimų metodologija – 3 kr. 

(10T, 20P, 15K, 35S) 

Šis kursas, skirtas padėti studentams pasirengti savarankiškai atlikti pirmuosius tiriamuosius darbus (referatą, kursinį darbą, baigiamąjį 

(diplominį) darbą) bei susipažinti su duomenų sisteminimu. Studijuodami šį dalyką studentai analizuoja įvairią socialinių mokslų 

literatūrą, formuojasi darbo su moksliniais šaltiniais įgūdžius, mokosi pažinti ir savarankiškai realizuoti esminius pirmųjų tiriamųjų 

darbų metodologinius reikalavimus, įvaldo svarbiausius tyrimų metodus, universaliuosius tyrimo dizaino reikalavimus, sistemina 

surinktus duomenis, susipažįsta su tiriamųjų darbų etikos nuostatomis. 

L i t e r a t ū r a :  

• Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: MELC. 

• Gaižauskaitė, I., Mikėnė, S. (2014).Socialinių tyrimų metodai: apklausa. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.  

• Ramašauskas, O., Grigolienė, R., Martinkienė, J. ir kt. (2018). Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai (LTVK). 

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Rasa Grigolienė 

H05R023 Lietuvos kultūros ir istorijos pagrindai – 5 kr.  

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Šio dalyko tikslas – ugdyti studentų istorinių ir kultūrinių procesų Lietuvoje suvokimą bei plėsti jų sociokultūrinę kompetenciją. 

Ugdomi gebėjimai įvairiuose sociokultūriniuose kontekstuose analizuoti Lietuvos istorijos ir kultūros faktus bei procesus. Kurso metu 

studentai supažindinami su pagrindiniais Lietuvos istorijos etapais bei esminiais socialiniais, ekonominiais ir kultūriniais procesais, 

formavusiais bei formuojančiais Lietuvos visuomenę, valstybę, bei jos santykius su kaimyninėmis šalimis. Suteikiamos bazinės žinios 

apie Lietuvos istoriją ir kultūrą. Mokoma įžvelgti ir suprasti esminius bei lemtingus Lietuvos istorinės raidos lūžius. Baigę šį kursą 

studentai gebės suvokti ir vertinti pagrindinius Lietuvos istorijos įvykius, savitumą ir sąsajas su kitų Europos šalių istorijos įvykiais. 

L i t e r a t ū r a :  

• Bumblauskas A.,  Eidintas A. ir kt. (2012). Lietuvos istorija. Vilnius: VU. 

• Davies N. (2008). Europa. Istorija. Vilnius: Vaga. 

• Eidintas A. (2003). Lithuania in European politics : the years of the first Republic, 1918-1940. Vilnius: Baltos lankos. 

• Gumuliauskas A. (2010). Lietuvos istorija (1795-2009). Studijų knyga. Šiauliai: Lucilijus. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Anželika Žakaitienė 

H05R024 Pasaulio ir Lietuvos architektūros ir dailės pagrindai – 5 kr. 

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Dalyko tikslas supažindinti studentus su svarbiausiais dailės istorijos etapais, reikšmingiausių kūrėjų darbais, suteikti esminių dailės ir 

architektūros istorinės raidos, ugdyti suvokimą apie atskirų meno rūšių (architektūros, dailės, fotografijos) ryšius ir bendruosius 

dėsningumus, išmokyti atpažinti būdingiausius atskirų dailės stilių kūrinius. Supažindinti su pagrindinėmis Lietuvos ir pasaulio dailės 

raidos tendencijomis. Išklausę kursą studentai gebės vertinti Lietuvos meno istoriją ir šiandieninius Lietuvos meno reiškinius 

pasauliniame ir Europos kultūros kontekste, gebės įvertinti juos meninės ir istorinės vertės požiūriu bei pristatyti visuomenei. 

http://2012books.lardbucket.org/pdfs/communication-for-business-success-canadian-edition.pdf
http://2012books.lardbucket.org/pdfs/communication-for-business-success-canadian-edition.pdf
http://www.free-management-ebooks.com/dldebk/dlcm-effective.htm
http://www.free-management-ebooks.com/dldebk/dlcm-effective.htm
http://npu.edu.ua/!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Rickheit_Handbook_of_Communication.pdf.pdf


L i t e r a t ū r a :  

• Bernard E. ir kt.(2006). Meno istorija: nuo viduramžių iki šiuolaikinio meno. Vilnius: Alma littera. 

• Bernotaitė-Beliauskienė D. (2003). Lietuvių liaudies menas. XVII-XX a. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus. 

• Dovydaitytė L., Dubinskaitė R., Vaičiulytė A. (2010).  Lietuvos dailė 2000-2010: dešimt metų, Vilnius: Šiuolaikinio meno 

centras.  

• Lera R. (2006). Trumpa architektūros istorija. Vilnius: Naujoji Rosma. 

• Žukienė R. (2003). Vakarų Europos XX a. dailės istorija: mokomoji knyga. Kaunas: VDU leidykla. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Lina Pridotkienė 

S03R025 Atvykstamojo turizmo organizavimas - 5 kr. 

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Šio dalyko tikslas supažindinti studentus su atvykstamojo turizmo samprata bei situacija Lietuvoje. Atvykstamasis turizmas - viena iš 

perspektyviausių ūkio šakų mažoms, patogią geografinę padėtį ir gamtinius bei kultūrinius išteklius turinčioms šalims. Baltijos šalys, 

tarp jų ir Lietuva - pajūrio valstybės, esančios geroje geografinėje padėtyje ir turinčios palyginti didelį gamtinį bei kultūrinį turizmo 

potencialą. Studentai supažindinami su prioritetiniais Lietuvos turizmo produktais: kultūriniu, sveikatos, konferencijų ir žaliuoju 

(ekologiniu) turizmu bei šių turizmo rūšių organizavimo ypatumais. 

L i t e r a t ū r a :  

• Baležantis A., 2011, Turizmo vadyba, MRU. 

• Žuromskaitė B. ir kt. (2016), Turizmas; plėtra, iššūkiai, perspektyvos, MRU. 

• Lietuvos turizmo plėtros programa 2014-2020 m. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Inga Letinauskienė 

S03R026 Sveikatos turizmas 5 kr. 

(15T, 30P, 15K, 73S)- 

Studentams suteikiamos žinios apie Sveikatingumo turizmo sektoriaus struktūrą, paslaugas ir produktus, vykstančius procesus  bei 

plėtros dėsningumus įvairiose pasaulio šalyse. Paskaitų metu suformuojamos sisteminės žinios apie teisinius reikalavimus, vadybos 

veiksnius, sveikatingumo turistų poreikius ir motyvus. Studentui ugdomi gebėjimai suformuoti sveikatingumo turizmo paslaugų 

pasiūlą, atsižvelgiant į vartotojų rinkos ypatumus ir keliamus reikalavimus. 

L i t e r a t ū r a :   

• Smith, M., Puczko, L. 2014. Health, Tourism and Hospitality: Spas, Wellness and Medical Travel. 2nd Edition. London, New 

York - Routledge 

• Voigt, C., Pforr, C. 2013. Wellness Tourism: A Destination Perspective. Routlege Advances in Tourism. 

• Cohen M., Bodeker G. 2008. Understanding the Global Spa Industry: Spa Management, USA, Burlington. 

• Clift, S., Page, S. 2015. Health and the International Tourist. New York, NY : Routle 

Dalyko aprašo sudarytojas lekt. Karolis Pronckus 

S03R027 Pramogų parkų ir sporto klubų veiklos organizavimas – 5 kr. 

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Dalyko studijų metu studentai įgyja teorines bei praktines žinias apie sporto ir sveikatingumo įmonių administravimo veiklą, formuoja 

teorinius požiūrius bei praktinius įgūdžius sporto ir sveikatingumo įmonių veiklos planavimui, organizavimui, vadovavimui, kontrolei 

bei įvertinimui administravimo srityje. Studentai gebės analizuoti, kurti, planuoti sporto klubo ar sveikatingumo komplekso veiklas, 

atsižvelgiant į žmogiškuosius faktorius bei tendencijas rinkoje; gebės organizuoti ir įvertinti veiklas, pritaikant administracinius 

principus, vystyti lyderio savybes ir motyvuoti darbuotojus; valdyti, koordinuoti ir įvertinti administracinius darbus; parengti sporto ar 

sveikatingumo įmonės veiklos planus.  

L i t e r a t ū r a :  

• Fried G. (2015). Managing sport facilieties. USA. 

• Mikalauskas R. (2007). Sporto organizacija ir vadovas: efektyvus valdymas. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija 

• Shank D. M. (2015). Sports Marketing – a strategic perspective. London: Routledge.   

• Sporto administravimo vadovas (2014). Vilnius: LOK. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Eglė Vaupšaitė 

S03R028 SPA ir sveikatingumo paslaugų įstaigų veiklos organizavimas – 5 kr. 

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Dalyko tikslas – suteikti studentams žinių apie SPA ir sveikatingumo paslaugas teikiančių įmonių veiklos ypatumus. Supažindinti su 

senovės civilizacijomis ir pirmosiomis SPA ištakomis pasaulyje. Teorinių paskaitų metu bus supažindinama su SPA termino kilme, 

holistinės filosofijos samprata. Ypatingas dėmesys bus skiriamas į modernaus ir šiuolaikiško SPA atitikmenis pasaulyje ir Lietuvoje. 

Analizuojami Nacionalinės SPA asociacijos sudaryti SPA tipų klasifikatoriai. Praktinių užsiėmimų metu analizuojami Lietuvoje ir 

pasaulyje veikiantys SPA, atliekamas savarankiškas darbas, kuris leis įsisavinti skirtingus SPA tipus. Išklausę kursą, studentai išmanys 

SPA sampratos esmę, mokės apibūdinti holistinės filosofijos pagrindinius principus. Studentai savarankiškai mokės analizuoti SPA 

programas ir jas pagrįsti, pagal penkių žmoniškųjų pojūčių sistemą. 

L i t e r a t ū r a :  

• Adaškevičius R., Vegys A. ir kt. (2011). Žmogaus sauga. Kaunas: KTU. 

• Gorin S.S., Arnold J. (2006). Health promotion in practices.  

• Willcox B. (2013). Rytų sveikatos dėsniai. Vilnius: Luceo 



• Vaištarienė K. (2010). Sveikatos šaltiniai. Vilnius: Margi raštai. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Laura Preikšaitienė 

S03R029 Sportinių renginių organizavimas – 5 kr. 

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Kurso tikslas – suteikti studentams sportinių renginių organizavimo klausimais teorinių žinių ir praktinių įgūdžių. Užsiėmimų metu 

supažindinama su sportinių renginių klasifikacija, varžybų organizavimo bei vykdymo ypatumais. Analizuojami pasirengimo renginiui 

etapai, veiklų planavimas ir pasidalijimas, savanorių mokymas. Aptariamos varžybų rūšys, varžybų nuostatų, paraiškų, protokolų 

rengimo reglamentai, analizuojama, kaip sudaryti varžybų sąmatą, supažindinama su teisėjų funkcijomis bei pagrindinėmis varžybų 

taisyklėmis. Nagrinėjamos varžybų organizavimo sistemos. Parengiamas renginio projektas ir jis realizuojamas. Studentas, įsisavinęs 

šį dalyką, turi būti pasirengęs kvalifikuotai organizuoti įvairius sportinius renginius. 

L i t e r a t ū r a :  

•  Avižonienė G. (2005). Sportinių renginių ir varžybų organizavimas. Klaipėda: VLVK. 

• Guzauskas A. (2012). Renginių organizavimas. Klaipėda: KVK 

• Zuoza A. K., Buliuolis A., Zuozienė I. J. (2016). Sporto renginių organizavimas ir vykdymas mokyklose. Kaunas: LSU. 

• Zumeras R. (2014). Fizinio aktyvumo renginių organizavimas ir vertinimas. Vilnius: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centras. 

• Sporto administravimo vadovas (2014). Vilnius: LOK  

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Genovaitė Avižonienė 

S03R030 Konferencijų ir verslo renginių organizavimas - 5 kr. 

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Konferencijų ir verslo renginių dalyko studijos studentams padės susipažinti su MICE turizmo organizavimo specifika (anglų kalba: 

meetings, incentives, conferences, events;  liet. k. – verslo susitikimai, skatinamosios kelionės ir įmonių renginiai, konferencijos ir 

parodos).   Kurso metu siekiama supažindinti studentus su konferencinio turizmo rinka, pagrindiniais verslo turistų poreikiais bei 

šiai  rinkai reikalingais paslaugų ypatumais ir verslo renginių organizavimo išskirtinumais.  Kurso metu aptariama konferencinio 

turizmo situacija bei perspektyvos  Lietuvoje.   

L i t e r a t ū r a :  

• Davidson, R., Hyde, A. (2014), Winning Meetings and Events for your Venue. 

• Peis, J. (2007), Future trends in conference tourism: successful marketing strategies. 

• Rogers, T. (2013), Conferences and conventions: a global industry. Abingdon: Routledge. 

• Žuromskaitė B. ir kt. (2016), Turizmas; plėtra, iššūkiai, perspektyvos, MRU. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Inga Letinauskienė 

S03R031 Pramogų ir laisvalaikio renginių organizavimas – 5 kr. 

(15T, 30P, 15K, 73S) 

Dalyko tikslas – siekti studentams suteikti žinių apie  pramoginių renginių organizavimo ypatumus. Paskaitų metu aptariama 

pramoginių ir kultūrinių renginių samprata, formų bei žanrų įvairovė, akcentuojama žaidimų, žaidybinių/vaidybinių elementų reikšmė  

pramoginiuose renginiuose. Analizuojami kultūrinių renginių tipai, įvertinama organizavimo specifika, atsižvelgiant į renginio dalyvių 

poreikius kultūros renginiams, laisvalaikio leidimo ypatumus, amžiaus tarpsnį ir kt., nagrinėjamas pramoginio ir kultūrinio renginio 

vedėjo vaidmuo bei jo atrankos kriterijai. Dėmesys kreipiamas ir į renginių etiką bei estetiką. Išklausę kursą, studentai žinos ir suvoks 

pramogų ir kultūros reikšmę bei vietą  laisvalaikio veikloje, įsisavins pramoginių ir kultūrinių renginių organizavimo specifiką, gebės 

juos  planuoti, organizuoti  ir koordinuoti. 

L i t e r a t ū r a :   

• Adomaitienė, K. (2000). Rekreacinės programos: renginių organizavimo metodika. Vilnius. 

• Bierontaitė, I. (2008). Teatralizuoti renginiai vaikams. Scenarijaus kūrimas. Klaipėda. 

• Guzauskas A. (2011). Renginių organizavimas. Metodinė medžiaga studentams ir renginių organizatoriams. Klaipėda: 

KVK. 

• Paulavičiūtė, A. (2002). Renginių organizavimo ABC. Vilnius. 

• Žalpys, E. (2007). Meno aritmetika. Kultūros vadyba Lietuvoje. Vilnius. 

Dalyko aprašo sudarytojas lekt. Karolis Pronckus 

S03R032 Turizmo pažintinė praktika – 5 kr. 

(0T, 0P, 15K, 119S) 

Pažintinės praktikos tikslas – naudingai pritaikyti koleginių studijų metu įgytas teorines žinias (turizmo pagrindų, turizmo išteklių, 

apgyvendinimo ir maitinimo organizavimo,   informacinių technologijų, užsienio kalbų ir kt.) praktikoje, veikiant realioje aplinkoje, 

susipažįstant su realiai veikiančia turizmo įmone ir suvokiant pagrindinius turizmo organizavimo principus, turizmo srityje dirbančių 

darbuotojų darbo specifiką. Praktikos metu studentai įgyja pirmines turizmo organizatoriaus kompetencijas. Po praktikos studentas 

raštu pateikia ir žodžiu apsigina praktikos ataskaitą. 

L i t e r a t ū r a :   

• Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. (2009). Kiekybinių tyrimų metodologija: vadovėlis vadybos ir administravimo 

studentams. Klaipėda: S. Jokužio leidykla.  

• Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: MELC.  

• Lietuvos respublikos turizmo įstatymas//1998, Nr. 32-852. Aktuali redakcija 2015-11-01 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F0E2E67B1F2F


Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Inga Letinauskienė 

S03R033 Apgyvendinimo ir maitinimo organizavimo pažintinė praktika – 5 kr. 

(0T, 0P, 15K, 120S) 

Apgyvendinimo ir maitinimo organizavimo praktikos metu studentai susipažins su svetingumo paslaugas teikiančia įmonės veikla,  

pritaikydami vadybos pagrindų, įmonės finansų, verslo planavimo, apgyvendinimo ir maitinimo organizavimo, komunikavimo 

pagrindų, kompiuterinės rezervavimo sistemos, verslo teisės pagrindų žinias realiai veikiančioje įmonėje arba kolegijoje veikiančioje 

verslo praktinio mokymo firmoje.   

L i t e r a t ū r a :   

• Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. (2009). Kiekybinių tyrimų metodologija: vadovėlis vadybos ir administravimo 

studentams. Klaipėda: S. Jokužio leidykla.  

• Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: MELC.  

• Lietuvos respublikos turizmo įstatymas//1998, Nr. 32-852. Aktuali redakcija 2015-11-01 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Inga Letinauskienė 

S03R034 Pramoginės veiklos praktika – 5 kr. 

(0T, 0P, 15K, 120S) 

Pramoginės veiklos praktikos metu studentai pritaikys renginių organizavimo pagrindų, renginių organizavimo technologijų, verslo 

mokomųjų dalykų teorines žinias dirbant renginių organizavimo ir rekreacijos įstaigose, žinos konkrečios įstaigos veiklos organizavimo 

ypatumus ir vadybą, pritaikys įgytas žinias veikiant realioje aplinkoje, susipažindami su renginių organizavimo įmonės darbo specifika. 

Praktikos metu studentai įgyja pirmines turizmo organizatoriaus kompetencijas. Po praktikos studentas raštu pateikia ir žodžiu apsigina 

praktikos ataskaitą. 

L i t e r a t ū r a :   

• Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. (2009). Kiekybinių tyrimų metodologija: vadovėlis vadybos ir administravimo 

studentams. Klaipėda: S. Jokužio leidykla.  

• Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: MELC.  

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Inga Letinauskienė 

S03R035 Baigiamoji profesinė praktika – 15 kr. 

(0T, 0P, 30K, 370S) 

Baigiamosios profesinės praktikos tikslas - studijų metu įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje, veikiant realioje aplinkoje, 

integruojant aukštojo lavinimo, kvalifikacijos ir specializacijos dalykų žinias, bei pritaikyti įgytas žinias baigiamajame darbe. Po 

praktikos studentas raštu pateikia ir žodžiu apsigina praktikos ataskaitą. 

L i t e r a t ū r a :   

• Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. (2009). Kiekybinių tyrimų metodologija: vadovėlis vadybos ir administravimo 

studentams. Klaipėda: S. Jokužio leidykla.  

• Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: MELC.  

• Lietuvos respublikos turizmo įstatymas//1998, Nr. 32-852. Aktuali redakcija 2015-11-01 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Inga Letinauskienė 

S03R036 Kursinis darbas – 5 kr.  

(0T, 0P, 30K, 50S) 

Kursiniame darbe studentai pritaiko studijų metu įgytas teorines žinias, lavina analitinius gebėjimus. Teorinėje kursinio darbo dalyje 

atlieka įvairių šaltinių analizę, pagal pasirinktą loginį nuoseklumą pateikia pasirinktai temai svarbiausius teorinius aspektus. Remiantis 

teorine dalimi atliekamas empirinis tyrimas, kurio pagrindiniai rezultatai apibendrinami išvadose. Studentai taip pat pateikia keletą 

praktinę reikšmę turinčių, pagrįstų rekomendacijų, turinčių įtakos nagrinėjamai problemai. Kadangi kursiniai darbai pristatomi ne tik 

raštu, bet ir žodžiu, tai leidžia lavinti studentų tiesioginio verbalinio bendravimo bei dalykinės komunikacijos įgūdžius.  

L i t e r a t ū r a :   

• Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. (2009). Kiekybinių tyrimų metodologija: vadovėlis vadybos ir administravimo 

studentams. Klaipėda: S. Jokužio leidykla.  

• Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: MELC.  

• Lietuvos respublikos turizmo įstatymas//1998, Nr. 32-852. Aktuali redakcija 2015-11-01 

• Ramašauskas, O., Grigolienė, R., Martinkienė, J. ir kt. (2018). Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai (LTVK). 

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Inga Letinauskienė 

 

S03R037 Baigiamasis darbas – 9 kr.  

(0T, 0P, 30K, 210S)  

Turizmo ir pramogų verslo industrijos studijų programos absolvento baigiamojo darbo tikslas yra parodyti gebėjimą turimomis 

teorinėmis žiniomis ir turizmo srities mokslinės literatūros studijomis, nustatyti problemą, parinkti tos problemos sprendimui tinkamus 

tyrimo objektą ir metodus, atlikti reikalingus taikomuosius tyrimus, pasinaudojant žinoma metodologija, ir to pagrindu sukurti 

intelektualinį produktą, orientuotą į taikomąją – praktinę veiklą, kuriame išryškėtų naujumas: tam tikrų reiškinių dėsningumo ar 

tarpusavio priklausomybės, tiriamosios srities naujos reiškinių tyrimo metodologijos ar metodo taikymo praktikoje, neaprašyto 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F0E2E67B1F2F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F0E2E67B1F2F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F0E2E67B1F2F


nagrinėjamoje literatūroje, nustatymas. Baigiamasis darbas – tai pagal paties autoriaus pasirinktą (suderintą su darbo vadovu ir 

patvirtintą katedroje) temą savarankiškai parengtas darbas, pagrįstas atliktais tyrimais (teoriniais ir empiriniais ). Diplominis darbas 

yra įrodymas, kad absolventas geba: pasirinkti mokslinę literatūrą ir ją kokybiškai analizuoti; teorines žinias pritaikyti praktiniame 

darbe; kritiškai vertinti įvairių autorių teorines nuostatas; pasirinkti taikomųjų tyrimų metodus ir modelius; formuluoti tyrimo hipotezę 

/hipotetinį teiginį ir jį pagrįsti; atlikti empirinius tyrimus; pateikti savarankiškas išvadas ir realius pagrįstus pasiūlymus.  

L i t e r a t ū r a :   

• Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. (2009). Kiekybinių tyrimų metodologija: vadovėlis vadybos ir administravimo 

studentams. Klaipėda: S. Jokužio leidykla.  

• Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: MELC.  

• Lietuvos respublikos turizmo įstatymas//1998, Nr. 32-852. Aktuali redakcija 2015-11-01 

• Ramašauskas, O., Grigolienė, R., Martinkienė, J. ir kt. (2018). Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai (LTVK). 

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Inga Letinauskienė 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F0E2E67B1F2F

