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Studijų programos paskutiniojo patvirtinimo Universiteto se-

nate data ir protokolo Nr.  
2014 m. vasario 5 d. Nr. 534 

 

Studijų programos komitetas 

patvirtintas Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos 2014 m. birželio 25 d. nutarimu (protokolas Nr. T-05/2014) 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Vilma Atkočiūnienė, komiteto pirmininkė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė  

2.  Sigitas Daukilas Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro direktorius, profesorius 

3.  Vytautas Pilipavičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas dr. 

4.  Rita Urbaitytė Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro, Filosofijos, psichologijos ir profesinės eduko-

logijos katedros lektorė dr. 

5.  Alvydas Aleksandravičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorius 

6.  Asta Steikūnienė Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro, Filosofijos, psichologijos ir profesinės eduko-

logijos katedros lektorė 

7.  Vilma Poškienė EVF Kaimo plėtros administravimo studijų programos studentė 
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8.  Linas Žabaliūnas Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas 

9.  Romualdas Povilaitis Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio pirmininkas 

 

Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas  
Kultūros ir turizmo studijų programos poreikis grindžiamas teigiamomis turizmo ekonomikos tendencijomis, augančiu Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių kultūros ir 

turizmo institucinės infrastruktūros objektų ir darbuotojų skaičiumi, besikeičiančiais kvalifikaciniais reikalavimais.  

Kultūros paveldo skaitmeninimo, turizmo elektroninių paslaugų ir informacinių sistemų, kultūrinio turizmo maršrutų, apjungiančių kelias savivaldybes, regionus, Bal-

tijos valstybes, kūrimo iniciatyvos, poreikiai tarptautiniams ir tarpteritoriniams bendradarbiavimo projektams keičia kultūros ir turizmo institucijose dirbančių specia-

listų struktūrą ir formuoja naujus reikalavimus jų kvalifikacijai.  Dinamiškai kultūros ir turizmo paslaugų rinkai-verslo įmonėse, viešosiose įstaigose, visuomeninėse 

organizacijose, įvairiose valstybės ir savivaldos institucijose - reikalingi kultūros ir turizmo vadybos žinovai, gebantys vystyti tradicines ir naujas kultūros gyvavimo 

formas, jas platinti, paversti visuomenės komunikacijos objektu ir turizmo paslaugomis Baltijos regione.  Atsiranda erdvė integruotai  kultūros ir turizmo vadybos 

studijų programai, pagal kurią būtų ugdomi kompetentingi, Baltijos regiono savitumus suprantantys ir jo tapatumą stiprinantys, turizmo paslaugų teikimą organizuo-

jantys, analizuojantys ir vertinantys, besikeičiančius kultūros ir turizmo rinkos poreikius bei naujus kultūrinio turizmo produktus kuriantys vadybininkai. 

Integruota kultūros ir turizmo vadybininko profesinė veikla skirta organizuoti ir užtikrinti infrastruktūrines kultūrinių ir turizmo procesų funkcionavimo sąlygas. 

 

Reikalavimai stojantiesiems 
Į pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal konkursines eiles. Konkursinė eilė sudaroma 

pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, išreikštus konkursiniais balais. Pagrindiniai kriterijai yra šie: matematikos brandos egzamino (pasiekimų) įvertinimas 

(svertinis koeficientas 0,4); istorijos brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (svertinis koeficientas 0,2); geografijos, užsienio kalbos, informacinių te-

chnologijų arba biologijos brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (svertinis koeficientas 0,2); lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas 

(svertinis koeficientas 0,2). Pagrindinių kriterijų įtaka konkursinei eilei sudaryti išreiškiama svertiniais koeficientais. Papildomas kriterijus yra tarptautinių ir šalies 

olimpiadų, konkursų  I – III vietos laimėjimas. 

 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės 
Kultūros ir turizmo studijų programą baigę vadybos bakalaurai galės sėkmingai dirbti kultūros ir turizmo organizacijose, paslaugų teikėjais ir ekskursijų organizato-

riais, įvairiuose turizmo infrastruktūros valdymo (vietiniame, regioniniame, nacionaliniame bei tarptautiniame) lygiuose, įvairių valstybinių ir savivaldybių įstaigų 

kultūros, turizmo bei sporto skyriuose, miestų ir rajonų verslo ir turizmo informacijos centruose, Lietuvos ir tarptautinio turizmo sistemoje, Lietuvos ir kitų Baltijos 

regionų saugomų teritorijų tarnybose, nacionaliniuose, regioniniuose parkuose vystant kultūrinį ir rekreacinį turizmą. Absolventai gali užsiimti savarankiška veikla, 

dirbti verslo įmonėse, organizuojančiose turizmo veiklą ar kuriančiose infrastruktūrines kultūrinių ar turizmo procesų funkcionavimo sąlygas. 

Kultūros ir turizmo studijų programą baigę vadybos bakalaurai toliau galės tęsti studijas pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, verslo ir vadybos studijų 

krypties programas magistrantūroje ASU ir/ar kituose Lietuvos bei užsienio šalių universitetuose. 

 

Studijų programos tikslas (tikslai)  
Pagrindinis programos tikslas –  ugdyti kompetentingus, socialiai atsakingus plačios erudicijos kultūros ir turizmo vadybininkus, suvokiančius regionų savitumus 

bei nuolat kintančią kultūros vertybių visumą, gebančius analizuoti bei kūrybiškai vertinti naujas šalies ir tarptautinės aplinkos kultūrines ir turizmo galimybes, tapti 

kultūrinių iniciatyvų kūrėjais bei įgyvendintojais. 
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Studijų programos tikslų, studijų rezultatai (siekinių) ir studijų dalykų sąsajos 

Studijų programos 

daliniai tikslai 

Rezultatų rūšys Numatomi studijų rezultatai Studijų dalykai (moduliai) 

Pirmasis dalinis pro-

gramos tikslas - plėtoti 

humanistinę pasaulėžiūrą, 

ugdant  kritiškai mąstančią 

asmenybę, turinčią verty-

binių nuostatų sistemą, 

būtiną dalykinei veiklai, 

visuomenės pažangai. 

Žinios, jų taikymas Žinios, reikalingos asmens platesnei erudicijai ir filosofi-

niais, etiniais bei humanistiniais principais pagrįstai pasau-

lėžiūrai ugdyti. 

KEFPB012 Filosofija, 

KEKAB038 Specialybės kalba, 

KEKAB Verslo užsienio kalba, 

KEFPB030 Psichologija, 

KEFPB044 Visuomenės raida 

Socialiniai gebėjimai Kritiškai mąstyti, analizuoti ir dalyvauti diskusijose bei 

rengti specialiuosius tekstus lietuvių ir užsienio kalbomis.  

KEFPB012 Filosofija, 

KEKAB038 Specialybės kalba, 

KEKAB Verslo užsienio kalba, 

KEFPB030 Psichologija, 

KEFPB044 Visuomenės raida 

Asmeniniai gebėji-

mai 

Dirbti savarankiškai ir kūrybiškai tarpkultūrinėje aplinkoje, 

mokytis visą gyvenimą. 

KEFPB012 Filosofija, 

KEKAB038 Specialybės kalba, 

KEKAB Verslo užsienio kalba, 

KEFPB030 Psichologija, 

KEFPB044 Visuomenės raida 

Antrasis dalinis progra-

mos tikslas – suteikti 

kultūros, turizmo, vady-

bos, ekonomikos ir komu-

nikacijos žinias bei plėtoti 

gebėjimus, ugdančius 

kultūros ir turizmo veiklos 

vadybos kompetencijas. 

Žinios, jų taikymas Žinoti pagrindines ekonomikos ir vadybos bei susijusių 

studijų krypčių kategorijas ir jomis apibūdinamus sociali-

nius reiškinius, procesus bei ekonomikos ir vadybos funk-

cijas, principus, metodus. 

EVVKB010 Įvadas į studijas, 

EVEAB220 Ekonomikos teorija, 

EVEAB610 Statistika ir mokslinių tyrimų pagrindai , 

EVVKB020Vadyba, 

EVVKB480 Rinkodara, 

EVVKB090 Verslo teisė, 

EVEAB430 Finansai, 

EVVKB040 Sociologija, 

KEFPB006 Profesinė etika, 

KEFPB003 Lietuvos kultūros istorija, 

KEFPB002 Kultūrologija, 

EVEAB460 Buhalterinė apskaita, 

KEFPB004 Regionų kultūros studijos. 
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Žinoti viešojo valdymo sistemą, kultūros ir turizmo ir re-

gioninės politikos, regionų pokyčių bei socialinės infrast-

ruktūros vystymo strategijų rengimo, įgyvendinimo, stebė-

senos ir vertinimo principus ir metodus, vadybinių spren-

dimų formavimą ir priėmimą 

EVVKB081 Kultūros ir turizmo politika, 

EVVKB060 Viešojo administravimo pagrindai, 

EVVKB296 Regionų vystymo vadyba, 

EVVKB185 Regionų kultūros ir turizmo infrastruktūros valdymas,  

EVVKB916 Turizmo vadyba, 

EVVKB231 Kultūros vadyba, 

EVEAB230 Turizmo ekonomika, 

EVVKB211 Kultūros ir turizmo informacinės sistemos, 

EVVKB300 Žmogiškųjų išteklių valdymas, 

MFITB031 Taikomoji informatika, 

MFITB004 Matematika, 

EVVKB681 Kultūros ir turizmo rinkodara 

Gebėjimai atlikti 

tyrimus 

Gebėti taikyti vadybos, ekonomikos, sociologijos, statisti-

kos, mokslinių tyrimų, finansų ir komunikacijos pagrindų 

žinias, informacines technologijas organizuojant ir atlie-

kant empirinius tyrimus 

MFITB004 Matematika, 

MFITB031 Taikomoji informatika, 

EVEAB610 Statistika ir mokslinių tyrimų pagrindai, 

EVVKB010 Įvadas į studijas, 

EVVKB211 Kultūros ir turizmo informacinės sistemos, 

EVEAB460 Buhalterinė apskaita, 

EVEAB430 Finansai, 

EVVKB421 Kultūros ir turizmo tyrimų praktika, 

EVVKB040 Sociologija, 

EVVKB681 Kultūros ir turizmo rinkodara, 

Specialieji gebėjimai Gebėti analizuoti turizmo ekonominius, socialinius, te-

chnologinius, informacinius išteklius ir procesus, nustatyti 

problemas ir galimybes, planuoti, prognozuoti ir vertinti 

turizmo procesus bei rezultatus 

EVVKB916 Turizmo vadyba, 

EVEAB430 Finansai, 

EVEAB230 Turizmo ekonomika, 

EVVKB211 Kultūros ir turizmo informacinės sistemos, 

EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika, 

EVEAB460 Buhalterinė apskaita 

Gebėti analizuoti ir prognozuoti situaciją potencialiose 

rinkose, rengti ir įgyvendinti kultūros ir turizmo strategijas, 

programas ir projektus  

EVVKB480 Rinkodara, 

EVVKB681 Kultūros ir turizmo rinkodara, 

EVVKB916 Turizmo vadyba 

EVVKB231 Kultūros vadyba, 

KEFPB002 Kultūrologija, 

EVVKB321 Kultūros projektų valdymas 

Gebėti rinkti, analizuoti, interpretuoti ir prognozuoti vady-

bos srities duomenis, siekiant valdyti institucinius, struktū-

rinius ir kitus regionų pokyčius 

EVEAB220 Ekonomikos teorija, 

EVVKB020 Vadyba, 

EVVKB081 Kultūros ir turizmo politika 

EVVKB060 Viešojo administravimo pagrindai, 

EVVKB296 Regionų vystymo vadyba 

EVVKB185 Regionų kultūros ir turizmo infrastruktūros valdymas, 

EVVKB300 Žmogiškųjų išteklių valdymas 



5 

 

Socialiniai gebėjimai Gebėti vadovauti, bendrauti ir konsultuoti klientus, ir ben-

dradarbiauti su  turizmo ir kultūros profesine bendruomene 

EVVKB296 Regionų vystymo vadyba, 

EVVKB300 Žmogiškųjų išteklių valdymas, 

EVVKB681 Kultūros ir turizmo rinkodara, 

EVVKB231 Kultūros vadyba, 

KEFPB002 Kultūrologija, 

KEFPB006 Profesinė etika 

Asmeniniai gebėji-

mai 

Gebėti būti lyderiu bei motyvuoti komandą, 

tarpkultūrinėje aplinkoje, inovatyviai veiklai 

EVVKB296 Regionų vystymo vadyba, 

EVVKB300 Žmogiškųjų išteklių valdymas, 

EVVKB480 Rinkodara, 

KEFPB008 Vadovavimo psichologija, 

KEFPB006 Profesinė etika, 

EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 

Trečiasis dalinis pro-

gramos tikslas – ugdyti 

kultūros ir turizmo vady-

bininkus, gebančius tauso-

ti ir puoselėti nacionalinės 

kultūros tapatumą ir atvi-

rumą, skatinti kūrybinės 

veiklos įvairovę bei vi-

suomenės dalyvavimą 

kultūroje formuojant dar-

naus turizmo rinkodarą 

sąlygojančius individo 

verslumo raišką. 

Žinios, jų taikymas Žinoti tarpkultūrinės komunikacijos sąrangą bei istorines-

kultūrines nacionalinio tapatumo formavimosi prielaidas, 

tautinio mentalumo sanklodą bei darnaus planavimo ben-

druosius principus. 

KEFPB003 Lietuvos kultūros istorija, 

KEFPB004 Regionų kultūros studijos, 

KEFPB013 Etnologija, 

KEKAB050 Tarpkultūrinė komunikacija, 

EVVKB732 Kūrybos industrijų vadyba, 

EVVKB021 Paveldosaugos vadyba, 

EVVKB830 Kaimo turizmo ir amatų vadyba, 

KEFPB014 Sociokultūrinio švietimo politika ir vadyba.  

Gebėjimai atlikti 

tyrimus 

Gebėti pasirinkti reikalingas priemones ir metodus, mode-

liuoti situacijas bei atlikti organizacijos ar regiono sociali-

nę-kultūrinę analizę bei sisteminti, vertinti ir interpretuoti 

gautus rezultatus, formuluoti išvadas. 

EVVKB211 Kultūros ir turizmo informacinės sistemos, 

EVVKB830 Kaimo turizmo ir amatų vadyba, 

EVVKB916 Turizmo vadyba, 

EVVKB731 Inovacijų kultūra, 

EVVKB321 Kultūros projektų valdymas, 

EVVKB501 Paslaugų kokybės vadyba, 

EVPPB011 Kultūros ir turizmo vadybos (profesinės veiklos) praktika 

KEFPB014 Sociokultūrinio švietimo politika ir vadyba, 

EVVKB021 Paveldosaugos vadyba, 

KEFPB008 Vadovavimo psichologija 

Specialieji gebėjimai Gebėti derinti socialinių ir humanitarinių mokslų žinias, 

taikyti programinio ir projektinio darbo būdus, parodant 

aukštą profesinį meistriškumą ir novatyvumą bei verslumą 

sprendžiant specializuotas profesinės veiklos problemas. 

EVVKB081 Kultūros ir turizmo politika, 

EVVKB731 Inovacijų kultūra, 

EVVKB021 Paveldosaugos vadyba, 

EVPPB011 Kultūros ir turizmo vadybos (profesinės veiklos) praktika 

EVVKB732 Kūrybos industrijų vadyba, 

EVVKB501 Paslaugų kokybės vadyba, 

KEFPB014 Sociokultūrinio švietimo politika ir vadyba, 

EVVKB321 Kultūros projektų valdymas, 

KEFPB008 Vadovavimo psichologija 

Socialiniai gebėjimai Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specia-

listais ir visuomene, derinti skirtingus požiūrius bei argu-

EVPPB011 Kultūros ir turizmo vadybos (profesinės veiklos) praktika 

EVVKB021 Paveldosaugos vadyba, 
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mentuotai pagrįsti savo požiūrį imantis atsakomybės už 

sprendimų priėmimą kintančioje darbo ir mokymosi aplin-

koje 

EVVKB830 Kaimo turizmo ir amatų vadyba, 

EVVKB501 Paslaugų kokybės vadyba, 

KEFPB014 Sociokultūrinio švietimo politika ir vadyba, 

EVVKB321 Kultūros projektų valdymas 

Asmeniniai gebėji-

mai 

Gebėti perteikti studijų ir veiklos srities žinias specialis-

tams ir kitiems besimokantiems bei įsipareigoti ir imtis 

atsakomybės už savo ir  pavaldžių darbuotojų veiklos ko-

kybę bei asmenų ir grupių profesinį tobulėjimą 

KEFPB008 Vadovavimo psichologija, 

EVPPB011 Kultūros ir turizmo vadybos (profesinės veiklos) praktika 

EVVKB021 Paveldosaugos vadyba, 

EVVKB732 Kūrybos industrijų vadyba, 

KEFPB014 Sociokultūrinio švietimo politika ir vadyba 

Vertybinės nuostatos  pagarba materialinės ir dvasinės kultūros vertybėms 

 pagarba  savo ir kitų tautų kultūroms, tolerancija ir atvirumas pasauliui 

 nuostata nuolatos mokytis 

 socialiai atsakingo verslo tradicijų puoselėjimas 

 pagarba regiono pažangą skatinančioms tradicijoms 

 kūrybiškas ir kritiškas mąstymas 

 pagarba gamtai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai 

 siekti darnaus gamtos, žmogaus, technikos bei technologinių veiksnių derinimo 

 pagarba tautos tradicijoms, amatams, nusiteikimas juos puoselėti ir pritaikyti šiuolaikinėje aplinkoje 

 gyvenime siekti atsakingos raiškos, puoselėti demokratinio gyvenimo vertybes 
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Pirmosios pakopos (bakalauro) 

KULTŪROS IR TURIZMO VADYBOS studijų programos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Studijų dalykai, praktikos,  Apimtis 

ECTS  

Valan-

dos 

Semest-

ras 

(NL) 

Semest-

ras 

(I) 

1. BENDRIEJI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ DALYKAI (18 ECTS) 

1.  KEFPB012 Filosofija 3 80 1 1 

2.  KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 80 2 2 

3.  KEFPB044 Visuomenės raida 3 80 2 2 

4.  KEFPB030 Psichologija 3 80 2 2 

5.  KEKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems 3 80 3 3 

6.  KEKAB Specialybės kalba 3 80 4 4 

Iš viso 18 480 X x 

2. STUDIJŲ PAGRINDINĖS KRYPTIES IR SU JA SUSIJĘ STUDIJŲ DALYKAI, PRAK-

TIKOS, BAIGIAMIEJI ATSISKAITYMAI (168 ECTS) 

1.  MFITB004 Matematika  6 160 1 2 

2.  MFITB031 Taikomoji informatika 6 160 1 1 

3.  EVVKB070 Retorika ir komunikacija 3 80 1 1 

4.  EVVKB010 Įvadas į studijas 3 80 1 1 

5.  KEFPB013 Etnologija  3 80 1 1 

6.  EVVKB040 Sociologija 6 160 1 3 

7.  EVVKB020 Vadyba 6 160 2 2 

8.  EVEAB220 Ekonomikos teorija 6 160 2 3 

9.  EVEAB430 Finansai  6 160 2 3 

10.  KEFPB003 Lietuvos kultūros istorija  3 80 2 4 

11.  EVEAB460 Buhalterinė apskaita 5 160 3 5 

12.  KEFPB006 Profesinė etika 3 80 3 2 

13.  KEFPB0 Kultūrologija 4 107 3 3 

14.  EVEAB610 Statistika ir mokslinių tyrimų pa-

grindai 

6 160 3 4 

15.  EVVKB060 Viešojo administravimo pagrin- 6 160 3 5 
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dai 

16.  EVVKB090 Verslo teisė 6 160 4 5 

17.  EVVKB480 Rinkodara 6 160 4 6 

18.  EVEAB230 Turizmo ekonomika 6 160 4 4 

19.  EVVKB081 Kultūros ir turizmo politika 6 134 4 6 

20.  EVVKB300 Žmogiškųjų išteklių valdymas  6 160 5 7 

21.  EVVKB916 Turizmo vadyba* 6 160 5 7 

22.  EVVKB231 Kultūros vadyba  4 107 5 8 

23.  EVVKB211 Kultūros ir turizmo informacinės 

sistemos 

4 107 5 7 

24.  KEFPB004 Regionų kultūros studijos 5 160 6 6 

25.  EVVKB296 Regionų vystymo vadyba 6 160 6 6 

26.  EVVKB681 Kultūros ir turizmo rinkodara* 6 160 6 9 

27.  EVVKB185 Regionų kultūros ir turizmo inf-

rastruktūros valdymas 

5 134 7 9 

28.  Viso pagrindinės krypties dalykai 138 3709 x x 

Baigiamieji atsiskaitymai 

 EVVDB011 Studijų baigiamasis darbas 12 320 7 10 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų 

programoje 

12 320 x  

Praktikos 

 EVVKB421 Kultūros ir turizmo tyrimų prak-

tika (mokomoji praktika) 

3 80 5 6 

 EVVUB001Verslumo ugdymo praktika 6 160 6 8 

 EVPPB011 Kultūros ir turizmo vadybos prak-

tika (Profesinės veiklos praktika) 

9 240 7 10 

Iš viso praktikų apimtis studijų programoje 18 480 x X 

Iš viso studijų pagrindinės krypties ir su ja susijusių 

studijų dalykų, praktikų, baigiamųjų atsiskaitymų 

168 4989 x X 

3. UNIVERSITETO NUSTATYTI STUDENTŲ PASIRENKIMUI STUDIJŲ DALYKAI, 

SKIRTI GILESNEI SPECIALIZACIJAI (12 ECTS) 

1.  KEFPB008 Vadovavimo psichologija 4 107 5 7 

2.  EVVKB731 Inovacijų kultūra  4 107 5 7 

3.  EVVKB732 Kūrybos industrijų vadyba 4 107 5 7 
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4.  EVVKB021 Paveldosaugos vadyba 4 107 6 9 

5.  EVVKB830 Kaimo turizmo ir amatų vadyba 4 107 6 8 

6.  KEFPB014 Sociokultūrinio švietimo politika 

ir vadyba 

4 107 6 8 

7.  EVVKB501 Paslaugų kokybės vadyba 4 107 7 9 

8.  EVVKB321 Kultūros projektų valdymas 4 107 7 9 

9.  KEKAB050 Tarpkultūrinė komunikacija 4 107 7 9 

Iš viso pasirenkamųjų studijų dalykų apimtis 12 321 x X 

4. LAISVAI PASIRENKAMIEJI DALYKAI (12 ECTS) 

1. Laisvai pasirenkamas dalykas (Specialybės 

užsienio kalbos alternatyvos) 

3 80 3 4 

2. Laisvai pasirenkamas dalykas (Specialybės 

užsienio kalbos alternatyvos) 

3 80 4 5 

3. Laisvai pasirenkamas dalykas (Humanitariniai 

mokslai) 

3 80 5 7 

4. Laisvai pasirenkamas dalykas (LPD) 3 80 6 8 

Iš viso laisvai pasirenkamųjų studijų dalykų 12 320 x X 

Iš viso praktikų apimtis studijų programoje 18 480 x X 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų 

programoje  

12 320 x X 

Iš viso apimtis studijų programoje 210 5630 x X 
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Pirmos pakopos (bakalauro) nuolatinių studijų programos  

KULTŪROS IR TURIZMO VADYBA 

2014/2015 studijų metų studijų planas 
 

1 kursas 

I semestras 2 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 

KEFPB012 Filosofija 3 KEFPB044 Visuomenės raida 3 

EVVKB020 Vadyba 6 KEFPB030 Psichologija 3 

MFITB004 Matematika 6 KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 

EVVKB010 Įvadas į studijas 3 EVEAB220 Ekonomikos teorija 6 

EVVKB040 Sociologija 6 KEFPB003 Lietuvos kultūros istorija 3 

KEFPB013 Etnologija 3 MFITB031 Taikomoji informatika 6 

EVVKB070 Retorika ir komunikacija 3 EVEAB430 Finansai 6 

Iš viso 
 

30 Iš viso  30 

 

Užsienio kalbos alternatyvos 1* 

KEKAB001 Verslo anglų kalbos pagrindai 

KEKAB003 Verslo vokiečių kalbos pagrindai 

KEKAB002 Verslo prancūzų kalbos pagrindai 

2 kursas 

3 semestras 4 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 

EVEAB610 Statistika ir mokslinių tyrimų pagrindai 6 EVEAB230 Turizmo ekonomika 6 

EVEAB460 Buhalterinė apskaita 5 EVVKB480 Rinkodara  6 

KEFPB002 Kultūrologija 4 EVVKB090 Verslo teisė 6 

EVVKB060 Viešojo administravimo pagrindai 6 EVVKB081 Kultūros ir turizmo politika 6 

KEKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems 3 KEKAB038 Specialybės kalba 3 

KEFPB006 Profesinė etika 3    

 Laivai pasirenkamasis dalykas (specialybės užsienio kalbos 

alternatyvos) 

3  Laisvai pasirenkamasis dalykas ( Specialybės užsienio kalbos alterna-

tyvos) 

3 

Iš viso 30 Iš viso 30 

Užsienio kalbos alternatyvos 2*  

KEKAB032 Verslo anglų kalba pažengusiems 

KEKAB034 Verslo vokiečių kalba pažengusiems 

KEKAB033 Verslo prancūzų kalba pažengusiems 

3 kursas 

5 semestras 6 semestras   

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 
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EVVKB211 Kultūros ir turizmo informacinės sistemos 4 KEFPB004 Regionų kultūros studijos 5 

EVVKB916 Turizmo vadyba* 6 EVVKB681 Kultūros ir turizmo rinkodara* 6 

EVVKB300 Žmogiškųjų išteklių valdymas 6 EVVKB296 Regionų vystymo vadyba 6 

EVVKB231 Kultūros vadyba 4 EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 6 

EVVKB421 Kultūros ir turizmo tyrimų praktika 3  Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 

 Laisvai pasirenkamasis dalykas 3  Specializacijos modulio alternatyvusis dalykas 2 4 

 Specializacijos modulio alternatyvusis dalykas 1 4    

Iš viso: 30 Iš viso: 30 

Specializacijos modulio Alternatyvos 1 Specializacijos modulio Alternatyvos 2 

KEFPB008 Vadovavimo psichologija 4 EVVKB021 Paveldosaugos vadyba 4 

EVVKB731 Inovacijų kultūra 4 EVVKB830 Kaimo turizmo ir amatų vadyba 4 

EVVKB732 Kūrybos industrijų vadyba 4 KEFPB014 Sociokultūrinio švietimo politika ir vadyba 4 

4 kursas 

7 semestras  

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 

 

EVPPB011 Kultūros ir turizmo vadybos praktika 9 

EVVKB185 Regionų kultūros ir turizmo infrastruktūros valdymas 5 

EVVBD011 Studijų baigiamasis darbas 12 

 Specializacijos modulio alternatyvusis dalykas 3 4 

Iš viso: 30 

Specializacijos modulio Alternatyvos 3 

EVVKB501 Paslaugų kokybės vadyba 4 

EVVKB321 Kultūros projektų valdymas 4 

KEKAB050 Tarpkultūrinė komunikacija 4 

 


