www.svako.lt
TURIZMAS IR VIEŠBUČIAI

Kodėl rinktis Turizmą ir viešbučius?
Gerėjant gyvenimo kokybei, vis daugiau žmonių laisvalaikį praleidžia keliaudami, todėl su turizmu siejama
paslaugų sfera sparčiai plėtojama, didėja kvalifikuotų specialistų poreikis. Turizmo ir viešbučių studijų programa
skirta parengti turizmo specialistams, gebantiems vykdyti socialiai atsakingą turizmo apgyvendinimo ir įmonių
veiklą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, kurti visuomenės poreikius tenkinančius turizmo produktus ir
paslaugas. Ši studijų programa tinka mėgstantiems bendrauti, empatiškiems ir kūrybiškiems žmonėms.
Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?
Turizmo ir viešbučių studijų programos studentams paskaitas skaito turizmo ir apgyvendinimo įmonėse dirbantys
kvalifikuoti specialistai, kviestiniai dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio universitetų. Kolegijoje sukurta puiki studijų
bazė: įrengti modernūs mokomieji kabinetai, Svetingumo paslaugų centras, kuriame studentai turi galimybę
tobulinti praktinius įgūdžius, atlikti realias svečių aptarnavimo užduotis. Įgūdžiai formuojami ir tobulinami trijose
praktikose.
Studijų kryptis
Turizmas ir poilsis.
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras.
Karjeros galimybės
Absolventai dirba turizmo įmonėse, teikiančiose kelionės organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, pramogų ir
kitas paslaugas, reikalingas turistų poreikiams tenkinti.
Studijuojami dalykai / praktikos
Nuolatinės studijos – 3 metai*
I metai
1 SEMESTRAS
Dalykinė užsienio kalba I
Sociologija
Taikomoji matematika
Statistika
Paslaugų teorija ir svetingumas

Turizmo ištekliai ir geografija
Vadyba
Kūno kultūra

II metai
3 SEMESTRAS
Dalykinė užsienio kalba II
Taikomųjų programų sistemos
Tarpkultūrinė komunikacija ir
derybos pirmąja užsienio kalba
Taikomųjų tyrimų metodologija
Apgyvendinimo paslaugos

Profesinės veiklos praktika II
Laisvai pasirenkamas dalykas

2 SEMESTRAS
4 SEMESTRAS
Dalykinė užsienio kalba I
Dalykinė užsienio kalba II
Specialybės kalba
Renginių vadyba
Verslo ekonomika
Verslumas ir lyderystė
Bendravimo psichologija
Turizmo rinkodara
Verslo teisė
Apskaita ir finansai
Turizmo sektorius ir jo plėtros
Kursinis darbas
politika
Profesinės veiklos praktika I
Laisvai pasirenkamas dalykas
*Numatoma vykdyti ir ištęstines studijas (Telšiuose), kurių trukmė – 4 metai

III metai
5 SEMESTRAS
Projektų rengimas ir valdymas
Verslo etika
Aplinkos ir žmonių sauga
Laisvai pasirenkamas dalykas
Pasirenkamieji Turizmo paslaugų
organizavimo dalykai
Ekskursijų rengimas ir vedimas,
Kelionių organizavimas
Pasirenkamieji Viešbučių veiklos
valdymo dalykai
Viešbučio darbo organizavimas
Maitinimo paslaugų
organizavimas
Viešbučių administravimo
programos
6 SEMESTRAS
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas

Verslo ir technologijų fakultetas
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