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VŠĮ LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA 

TURIZMO IR KOMUNIKACIJOS KATEDRA 

TURIZMO IR POILSIO STUDIJŲ KRYPTIES EKSPERTŲ IŠVADOMS TOBULINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

EKSPERTŲ IŠSKIRTOS SILPNYBĖS PRIEMONĖS STUDIJŲ PROCESUI PAGERINTI 

1. Nepakanka siūlomų galimybių studentams studijuoti užsienio kalba  -/- 

dėstytojų ir studentų nepakankami užsienio kalbos įgūdžiai. 

▪ Nuo 2023 m atsiranda antra užsienio kalba – Ispanų. 

▪ Į studijų procesą įtraukti atvykstančius dėstytojus iš užsienio (LPD). 

2. Studijų programoje nėra paslaugų dizaino studijų modulio. ▪ Dėstomose studijų dalykuose integruoti paslaugų dizaino principus. 

3. Priimtų plagiato pataisų procentas yra per didelis. ▪ Visus rašto darbus vertinti OXSICO programoje. 

4. Daugiau dėmesio skirti tarptautinėms publikacijoms ir tyrimams. 

▪ Kuriamas universitetų aljansas turizmo kryptyje. 

▪ Bendradarbiauti su užsienio partneriais rengiant bendras publikacijas ir 

atliekant mokslinius tyrimus. 

▪ Katedros dėstytojai dalyvauja TourNord projekte. 

5. Tobulinti bendradarbiavimo sistemą, į taikomuosius mokslinius 

tyrimus įtraukiant: dėstytojus, studentus ir socialinius partnerius. 

▪ Kartu su studentais dalyvauti mokslinėse konferencijose. 

▪ Atlikti žvalgybinį tyrimą tarp socialinių partnerių įvertinant taikomųjų tyrimų 

poreikį ir kryptis. 

6. Priimamų studentų skaičiaus mažėjimas. 

▪ Didinti studijų programos sklaidą įtraukiant socialinius partnerius. 

▪ Rengti naują studijų programą. 

▪ Stiprinti bendradarbiavimą su profesinėmis mokyklomis. 

▪ Veiksmingiau išnaudoti socialinius tinklus. 

▪ Kviesti studijuoti nutraukusius dėl įvairių priežasčių studijas studentus. 

7. Studentams suteikiama per mažai informacijos apie studijas. 
▪ Interneto svetainėje periodiškai atnaujinti informaciją apie studijų procesą. 

▪ Rengti katedros vedėjo popietes kartą per mėnesį. 

8. Nepakankamai pateikiama geroji įsidarbinimo praktika. 

▪ Interneto svetainėje periodiškai atnaujinti informaciją apie absolventų gerąją 

įsidarbinimo praktiką. 

▪ Kviesti absolventus pristatyti studentams gerąją įsidarbinimo praktiką. 

9. Trūksta dėstytojų akademinio mobilumo. 
▪ Skatinti dėstytojus dalyvauti Erasmus+ mobilumo programose. 

▪ Užmegzti ilgalaikes partnerystes su užsienio mokslo institucijomis 

10. Trūksta praktikos kokybės stebėsenos. 

▪ Katedros vedėjas vykdo periodinę praktikos kokybės stebėseną. 

▪ Įtraukti tarpinius praktikos užduočių atsiskaitymus. 

▪ Atlikti periodines studentų apklausas. 

 


