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Nr. Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami atlikti veiksmai Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1. Siekiant modernizuoti studijas ir įtraukti 

patrauklius bei būtinus dalykus, studijų 

programą Ekoturizmas labai rekomenduojama 

palyginti su panašiomis studijų programomis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turėtų būti atliekamas sistemingas metodinis 

darbas, skirtas paskatinti studentus kritiškai 

mąstyti ir sąmoningai taikyti atsakingos 

veiklos principus. Iš kolegijos kaip atsakingos 

įstaigos (verslo) yra tikimasi gerųjų 

pavyzdžių. 

Siekiant modernizuoti studijas ir įtraukti patrauklius bei būtinus dalykus, 

studijų programa Ekoturizmas buvo palyginta su panašia studijų programa 

Biela Podlaska aukštosios mokyklos programa Erasmus plius vizito metu. 

Atsižvelgiant į programų skirtumus, programos vertintojų pastabas, socialinių 

partnerių rekomendacijas, atliktas programos atnaujinimas: 

1. Studijų dalykas Turizmo vadyba perkeltas iš I semestro į III ir 

sumažinta jo apimtis iš 6 kreditų į 5. 

2. Studijų dalykas Svetingumo ir profesinė komunikacija pakeista į 

Svetingumo ir profesinė etika, paliekant kreditų skaičių tokį pat – 5, ir 

perkeliant dalyką iš III semestro į I.  

3. Atsižvelgiant į programos vertintojų rekomendacijas, studijų dalykas 

Ekologinio turizmo pagrindai pakeistas į platesnės srities dalyką Turizmo 

pagrindai, padidinant jo apimtį iš 5 kreditų į 6. 

4. Atsižvelgiant į programos vertinimo komisijos išvadas, socialinių 

partnerių rekomendacijas bei studentų poreikius, studijų dalykas Turizmo 

veiklos darbo organizavimas pakeisti į tos pačios apimties (4 kr.) dalyką 

Žmogiškųjų išteklių valdymas. 

5. Atsižvelgiant į baigiamųjų darbų temas ir socialinių partnerių pastabas 

bei poreikius, studijų dalykas Visuotinė kokybės vadyba pakeistas į Paslaugų 

kokybės vadyba, paliekant tą pačią apimtį (3 kr.). 

 

Kolegijoje atliekamas sistemingas metodinis darbas, skirtas paskatinti 

studentus kritiškai mąstyti ir sąmoningai taikyti atsakingos veiklos principus. 

Kolegija kaip atsakinga įstaiga dalinasi gerąja patirtimi, dalyvaudama 

visuomeniniuose projektuose ,,Diena be automobilio”, ,,Šviesos taupymo 

diena”, ,,Švaros diena Darom”, ,,Kalėdinė labdara” ir kt. Kolegijoje 

rūšiuojamos atliekos, taupoma elektra, vanduo, popierius. Pvz., atsisakyta 

popieriaus rengiant savarankiškus darbus, viskas įrašoma e-formatu, saugoma 

CD. 

Iki 2018-09-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolas Nr.19 

2018-07-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastatyti skirtingi 

konteineriai atliekų 

rūšiavimui. 

Pakabinti užrašai 

,,Išjunk šviesą”, 

,,Taupyk popierių”, 

,,Nusišypsok” ir kt. 

Į dalykų aprašus 

įtraukti atsakingos 

veiklos principai. 



2. Kolpingo kolegija turėtų apmąstyti 

krikščioniškųjų socialinių vertybių įtraukimo į 

studentų gyvenimo socialinės paramos sritį, 

bet ne tiek daug į privalomuosius programos 

dalykus, klausimą. Tai sunku teisingai įvertinti 

ir tai sietina su verte.  

 

Tai reikėtų pakeisti dalykais, kurie galėtų 

sustiprinti pagrindinį dalyką, pavyzdžiui, 

turizmo įvadą, kuris suteikia platesnį turizmo 

vaizdą ir galėtų užtikrinti studentams gebėjimą 

diskutuoti šiuolaikinės praktikos klausimais.  

 

 

Apskritai, dalykų aprašus reikia nedelsiant 

atnaujinti. Aprašai turėtų atspindėti tikrovę ir 

padėti studentams iki galo suvokti, kaip bus 

pasiekti ir įvertinti numatomi studijų 

rezultatai.  

Kolpingo kolegija apsvarstė krikščioniškųjų socialinių vertybių įtraukimo 

galimybes į studentų gyvenimo socialinės paramos sritį. 

Praktikos metu studentai susipažįsta su piligriminiu turizmu, organizuoja 

pritaikytas ekskursijas neįgaliems. 

 

 

 

Į studijų programą įtrauktas naujas dalykas - Turizmo įvadas, kuris 

suteikia platesnį turizmo vaizdą ir galėtų užtikrinti studentams gebėjimą 

diskutuoti šiuolaikinės praktikos klausimais. 

 

 

 

 

Kasmet peržiūrimi ir atnaujinami visi dalykų aprašai, kuriuose 

konstruktyviai išdėstytos dalyko temos, dėstymo metodai, įtraukiant 

inovatyvius ir šiuolaikinius, reikalavimai savarankiškiems darbams, studentų 

pasiekimų vertinimas ir jų studijų rezultatų atitikimas programos rezultatams. 

2016-2017 m. 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 m. m. 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 m. 

 

Atnaujintas 

Praktikos II 

aprašas, 

Atnaujintas 

Turizmo įvado 

aprašas 

 

2018-07-24 

Protokolas Nr. 19. 

 

 

 

 

 

Atnaujinti 

Ekoturizmo studijų 

programos dalykų 

aprašai. 

 

2019 m. birželio 

mėn. vyks dalykų 

atestacija. 

3. Materialiuosius išteklius iš esmės reikia 

modernizuoti, ypač senąjį mokyklos pastatą. 

Senojo pastato auditorijas reikia skubiai 

atnaujinti, kai kurias rimtai suremontuoti 

siekiant užtikrinti saugią studijų aplinką.  

Reikia atnaujinti bibliotekos tarptautinių 

knygų ir žurnalų išteklius ir mokymo bei 

mokymosi procese plačiau naudoti ir daugiau 

dėmesio skirti virtualiai mokymo(si) aplinkai.  

2016-2017 m. atlikti seno Kolegijos pastato, esančio Raguvos g. 7, 

renovacijos darbai. Visgi didžioji paskaitų dalis vyksta Kolegijos naujame 

pastate, esančiame A. Jakšto g. 6, čia yra patogios, puikiai įrengtos auditorijos, 

visos turi demonstracinę įrangą, stacionarius kompiuterius ir interneto prieigą. 

Patalpos atitinka higienos ir saugumo reikalavimus. 

 

Ekoturizmo programos studentai naudojasi virtualios bibliotekos portalu 

LABT (www.library.lt), Tarptautinės bibliotekos ir užsienio bibliotekų 

duomenų bazėmis. Studentai turi galimybę ieškoti įvairių publikacijų 

elektroniniuose kataloguose. 

2016-2017 m.  

 

 

 

 

 

Nuolat 

4. Studentų priimama nedaug, todėl, siekiant 

užtikrinti didesnį tvarumą ir išvengti įplaukų 

mažėjimo, reikia persvarstyti rinkodaros bei 

priėmimo procedūras.  

Vykdoma nauja rinkodara, dalyvaujama įvairiausiuose renginiuose, 

siūlomos rėmėjų stipendijos. 

2017 m. priėmimo skaičius nežymiai didėjo. 

2016-2019 m. Nuolat 

5. Kalbant apie studijų procesą ir jo valdymą, 

nuolat stinga sistemingo kokybės principų 

taikymo ir gebėjimo valdyti procesą. 

Grįžtamojo ryšio sistema grindžiama 

neformaliomis diskusijomis ir neformaliais 

Ekonomikos ir verslo centro susirinkimų metu, susitikimuose su 

programos vadovu ir dėstytojais gaunamas grįžtamasis ryšys iš dėstytojų ir 

socialinių partnerių. Posėdžiai ir susirinkimai protokoluojami. 

Kiekvieno semestro pabaigoje vykdomos apklausos dėl studijų kokybės, 

taip gaunamas grįžtamasis ryšys iš studentų. Po baigiamosios praktikos 

2016-2019 m. Direktorės įsakymu 

2016 02 29 Nr. 

ĮSAK-43A 

paskirtas 

Ekoturizmo 

http://www.library.lt/


ryšiais, bet taip pat turėtų apimti nuolatinio 

tobulinimo ir įrodymais grįstos praktikos 

principus.  

 

Studijų kokybės užtikrinimo sistemai sukurti 

gali prireikti išorinių konsultacijų.  

vykdoma būsimų darbdavių, praktikos vadovų apklausa, kuri leidžia gauti 

grįžtamąjį ryšį iš socialinių partnerių. 

Rudens semestro pradžioje vykdoma absolventų apklausa, leidžianti gauti 

grįžtamąjį ryšį iš jų. 

Siekiant užtikrinti kolegijos studijų programų vadybos kokybę Kolegijos 

Direktorės įsakymu (2016 01 27, Nr. ĮSAK- 38) už programos vadybą 

kolegijoje atsako studijų programos komitetai, kuriuos sudaro studijų 

programos vadovas, dėstytojai, socialinis partneris, studentų atstovas ir 

absolventas. Komitetas atsakingas už Programos kaitos strategiją, priimtų 

sprendimų įgyvendinimo parėmimą būtinais intelektualiniais ir materialiniais 

ištekliais; Programos turinio atitikimą darbo rinkos poreikiams ir jos 

įgyvendinimo kokybės užtikrinimą;kitų su Programa susijusių klausimų 

sprendimą. 

Programos 

komitetas 

 

 

Ekonomikos ir verslo centro vadovė       doc. dr. Rūta Meištė 

Studijų programos komiteto vadovė                      
 


