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Gretutinės studijų programos tikslas
Sudaryti sąlygas: įgyti teorinių ir praktinių žinių apie Lietuvos kultūros istoriją, dėmesį teikiant kultūriniam turizmui, kaip
taikomosios istorijos diskursui; išsiugdyti kompetencijų gautas kultūros istorijos žinias taikyti praktikoje, t. y. kultūrinio
turizmo srityje, veikti dinamiškoje profesinės aplinkoje; išsiugdyti gebėjimą mokytis, perteikti žinias įvairioms
auditorijoms, dirbti derinant turizmo, paveldo, kultūros istorijos interesus.
Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka
Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi būti
numatyta galimybė rinktis gretutines studijas, t.y. 60 kreditų
programoje “išlaisvinta” visiems studentams arba numatyta
galimybė sudaryti individualų studijų planą.
Kultūrinio turizmo gretutinę studijų programą gali rinktis
Archeologijos, Istorijos studijų programų studentai.
Konkursinė eilė sudaroma pagal studijuojamos pagrindinės studijų
programos 1-3 semestro svertinį vidurkį.
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Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Gretutinės studijų programos pasiektus siekinius
įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami
(įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai (moduliai))
palyginus ankstesnių studijų ir gretutinių studijų
siekinius ir studento darbo krūvį, reikalingą jiems
įgyvendinti. Sprendimą dėl sukauptų kreditų
perkėlimo priima Studijų programos komitetas.

Gretutinės studijų programos siekiniai
Gretutinė Kultūrinio turizmo studijų programa sudaro galimybes:
Įgyti žinias ir supratimą apie Lietuvos kultūros istoriją, akcentuojant kultūrinį turizmą kaip taikomąjį istorijos
diskursą.
Teorines žinias taikyti praktikoje, priimti sprendimus susijusius su turizmo planavimu, turizmo maršrutų ir ekskursijų
konstravimu, paveldo išteklių pritaikymu turizmo reikmėms.
Įgyti tokių bendrųjų kompetencijų, kaip kritinis mąstymas, kompetencijas perteikti žinias žodžiu ir raštu, gebėjimą
veikti tarpdalykinėje aplinkoje, mokytis, planuoti ir organizuoti.
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Tolesnių studijų galimybės
Gretutinę Kultūrinio turizmo programą
baigęs studentas ir norintis gilinti kultūros
istorijos krypties teorines bei praktines žinias,
studijas gali tęsti Istorijos, Paveldosaugos,
Archeologijos magistro studijų programose
Vilniaus universitete.

Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) grupės
Privalomi moduliai:
 Kultūrinio turizmo vadyba (15 kred.)
 Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas (15 kred.)
 Lietuvos istoriniai-kultūriniai regionai ir kultūrinis turizmas (12 kred.)
 Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: kultūros istorija) (3
kred.)
Pasirenkami moduliai:
 Kultūros paveldas ir turizmas (15 kred.)
 Lietuvos kultūros istorijos pagrindai kultūriniam turizmui (E-modulis)
(15 kred.)

Studijų metodai
Pagrindinės studentų kontaktinio darbo formos ir metodai yra: paskaitos, proseminarai,
seminarai, pratybos, mokomosios ekskursijos, konsultacijos, komentarai apie atliktus
darbus (grįžtamasis ryšys).Dažniausiai naudojamas paskaitų, proseminarų/seminarų,
konsultacijų, mokomųjų ekskursijų derinys, kuriuo yra siekiama taikyti aktyvius mokymo
metodus siekiant supratimo. Pagrindinės studentų savarankiškų studijų formos: skaitymas
(įvairaus sudėtingumo ir apimties tekstai ), rašto darbai (diferencijuojami atsižvelgiant į
sudėtingumo lygį – aprašomasis, naratyvinis); projektas, pasirengimas pristatyti projektą;
pasirengimas dalyvauti proseminare, seminare (idėjų generavimas); pasirengimas
tarpiniam, apibendrinamajam vertinimui; savarankiškas įvairių užduočių atlikimas
(šaltinių ir literatūros paieška, praktinės užduotys, t.t.); baigiamojo darbo rengimas, kt.
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Vertinimo metodai
Taikomas
kaupiamasis
vertinimas, kurį sudaro rašto
darbų,
atliktų
praktinių
užduočių
vertinimas,
egzaminavimas raštu arba
žodžiu. Studentų pasiekimai
vertinami balais nuo 1 (labai
blogai) iki 10 (puikiai).
Bakalauro darbo gynimas
vyksta sudarytoje komisijoje.

4 (arba 6) SEMESTRAS
Pasirenkami dalykai (moduliai)
Kultūros paveldas ir turizmas
Lietuvos kultūros istorijos pagrindai kultūriniam turizmui
(E-modulis)
III (arba IV) KURSAS
5 (arba 7) SEMESTRAS
Privalomieji dalykai (moduliai)
Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas
Lietuvos istoriniai-kultūriniai regionai ir kultūrinis
turizmas
Baigiamasis bakalauro darbas (gretutinė kryptis: kultūros
istorija)
IŠ VISO

Savarankiškas
darbas

15

400

160

240

X

X

X

15
15
15
15

400
400
400
400

160/16
160
16

240/384
240
384

X
X

X
X

X
X

30
30

800
800

-

15
12

400
320

160
148

240
172

X
X

X
X

X

-

3

80

12

68

X

X

X

-

60

1600

640/496

960/1104

-

-

-

modulius studijuoti
programoje
numatyta seka

-
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Kontaktinis
darbas

Visas
studento
darbo krūvis

II (arba III) KURSAS
3 (arba 5) SEMESTRAS
Privalomieji dalykai (moduliai)
Kultūrinio turizmo vadyba

Studijų programos siekiniai

Kreditai

Studijų dalykai (moduliai) pagal grupes

Gretutinės studijų programos planas
Išankstiniai ir
(arba) gretutiniai
reikalavimai
dalykui
(moduliui)
30
800
15
400

1.

2.

3.

