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Dalyko grupė* Dalyko tipas** Studijų forma 
Struktūra*** Iš viso 

val. 

Kreditų 

skaičius T P K S 

SK P 
Nuolatinė (NL)  38 22 8 66 

134 5 
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*Dalyko grupė: BS – bendrieji studijų dalykai; SK – studijų krypties dalykai. 

**Dalyko tipas: P – privalomas dalykas; A – pasirenkamas (alternatyva), LP – laisvai pasirenkamas dalykas. 

***Struktūra: T – teorija; P – seminarai, praktikumai, laboratoriniai darbai;  K – konsultacijos; S – savarankiškas darbas.  

 

Anotacija 

Dalyko programa skirta supažindinti studentus su populiariais pasaulio turizmo regionais, jų lankytinomis vietomis, 

išmokyti atrinkti konkrečių šalių turizmo išteklius patrauklius Lietuvos gyventojams ir gebėti juos pristatyti turizmo 

įmonių veikloje; atskleisti naujausias pasaulio kelionių ir turizmo geografijos tendencijas ir jų pokyčius; suteikti 

žinių apie populiariausius pasaulio turizmo regionus, jų lankytinas vietas, objektus, tradicijas, keliavimo geografines 

sąlygas; ugdyti gebėjimus sudaryti ir paruošti kelionių ir turizmo teminius žemėlapius su GIS, atlikti turizmo išteklių 

ir vietovių erdvinę analizę. Studentai gebės analizuoti svarbiausių pasaulio kelionių ir turizmo traukos centrų 

gamtinių ir kultūrinių išteklių įtaką šalies, kaip turistinio objekto, pasirinkimui. Studentai turi būti išklausę šios 

dalykus: Kultūros paveldas ir turizmas, Lietuvos turizmo ištekliai. 

 

Programos studijų rezultatų sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų metodais ir studentų pasiekimų 

vertinimo metodais 

Studijų programos rezultatai Studijų dalyko rezultatai Studijų metodai 
Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

1. Žinos rekreacijos, laisvalaikio 

reikšmę, istorinę raidą, turizmo 

struktūrą, pagrindines turizmo ir 

poilsio organizavimo verslo 

filosofijos teorijas bei 

koncepcijas. 

1.1. Supras kelionių ir turizmo 

geografijos istorinius laikotarpius. 

1.2. Žinos kelionių ir turizmo raidos 

etapus. 

Paskaita. 

Individualus darbas. 

Literatūros analizė. 

Seminaras.  

2. Suvoks turizmo paslaugų 

verslo organizavimo formų 

įvairovę, svetingumo esmę, 

ekonomikos mokslo kategorijas ir 

jomis nusakomus reiškinius. 

2.1. Referuos pasaulio šalių 

geografinę padėtį, transportinį 

pasiekiamumą. 

2.2. Žinos pasaulio kelionių ir 

turistinių regionų maršrutus. 

Paskaita. Darbas 

grupėse, problemų 

sprendimas. 

Seminaras.  

6. Analizuos ir vertins Lietuvos ir 

pasaulio turizmo išteklius, jų 

geografinius, kultūrinius, 

ekonominius ypatumus. 

6.1. Naudos atskirų šalių 

informacinių duomenų ir 

geoduomenų bazes apie šalies 

lankytinus objektus. 

6.2. Vertins turizmo paslaugų 

teikimo infrastruktūros ir logistikos 

galimybes, paveldo vertybes, 

kultūrinius skirtumus. 

Paskaita. Situacijos 

analizė. Darbas 

grupėse. 

Savarankiškas 

darbas. 

Kontrolinis darbas.  

7. Taikys  turizmo veiklos ir 

turizmo išteklių tyrimo metodus, 

leidžiančius pažinti šios srities 

įmonės aplinką ir joje 

vykstančius procesus.. 

7.1. Vertins pasaulio tautų 

kultūrinius, religinius, etninius 

ypatumus, formuojančius kelionių ir 

turizmo geografiją. 

7.2. Analizuos atskirų gamtinių ir 

kultūrinių objektų įtaką visuomenei, 

turizmo plėtrai, šalies ekonomikai. 

Paskaita. Darbas 

grupėse, debatai, 

problemų 

sprendimas, 

situacijos analizė. 

Savarankiškas 

darbas. 

Seminaras.  

 



Dalyko turinys ir apimtis 

Temos pavadinimas ir turinio apibūdinimas 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

NL forma 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

I forma 
S 

Iš viso 

val. 

T P K T P K 

1. Kelionių ir turizmo geografijos samprata, sąvokos ir 

teoriniai pagrindai. Kelionių ir turizmo raidos etapai. 

Turizmo poreikiai ir keliavimo motyvai. 

2 - - - - - - 2 

2. Pasaulio transporto geografija. Pagrindiniai transporto 

koridoriai, transporto priemonės, tarptautinės konvencijos. 

Praktinis darbas Nr. 1. Svarbiausių oro, geležinkelio, 

jūrų transporto koridorių žemėlapių ir atlasų studijos. 

Darbas su GIS: žemėlapio geografinio pagrindo kūrimas 

vaizduojant autokelių, geležinkelių, oro uostų, jūrų uostų 

išsidėstymą (linijinių ir taškinių sluoksnių kūrimas) 2 val. 

2 2 2 - - - 2 8 

3. Pasaulio kultūrų geografija. Gamtos ir kultūros 

turizmas: samprata, sąvokos ir teoriniai pagrindai. 

Savarankiškas darbas Nr. 1. Pasaulio N valstybė 

religijos ir kultūros aspektais. 

2  - 2 - - - 10 14 

4. Kelionių geografija ir pasaulio religijos. 

Praktinis darbas Nr. 2. Pasaulio religijų teritorinis 

pasiskirstymas. Religijų paplitimo atvaizdavimas Europos 

ir pasaulio šalių žemėlapiuose su GIS, naudojant unikalių 

spalvų metodą, legendos sudarymas, žemėlapio 

paruošimas publikavimui 2 val. 

2 2 2 - - - 4 8 

5. Turizmas Baltijos šalyse. 

Praktinis darbas Nr. 3. Išanalizuoti Lietuvos,  Latvijos ir 

Estijos turizmo regionus, pristatyti  jų turistinį 

patrauklumą. Baltijos šalių bendruosiuose žemėlapiuose 

arealų metodu pažymėti svarbiausias turizmo vietoves. 

Naudojant GIS sudaryti plotinį sluoksnį jo pagrindu 

pažymėti svarbiausias turizmo vietoves, žemėlapio 

paruošimas publikavimui 2 val. 

2 4 -    4 8 

6. Svarbiausi pasaulio turizmo regionai ir jų geografija: 

Šiaurės ir Vakarų Europos turistiniai regionai ir jų 

geografija. 

Praktinis darbas Nr. 4. Šiaurės ir Vakarų Europos 

gamtinių išteklių, kultūrinių objektų teritorinis 

išsidėstymas. Pagal koordinates taikant funkciją „X ir Y 

duomenų atvaizdavimas“, pažymėti žemėlapyje 

svarbiausius gamtos ir kultūros objektus, pažymėti jų 

pavadinimus 2 val. 

Savarankiškas darbas Nr. 2. Lietuvos lankytinos vietos: 

gamtinių, kultūrinių išteklių teritorinis pasiskirstymas, 

svarbiausi transporto koridoriai. Sudaryti Lietuvos 

lankytinų vietų žemėlapį su GIS, taškiniais, linijiniais ir 

plotiniais geografiniais atributais. Atlikti analizę pagal 

atributus ir pagal lokaciją, 2 val. 

2 2 - - - - 10 14 

6. Vidurio Europos ir Balkanų šalių turistiniai regionai ir 

jų geografija. 

Savarankiškas darbas Nr. 3. Centinės Europos ir 

Balkanų regiono gamtinių išteklių, kultūrinių objektų 

teritorinis išsidėstymas. Miesto planai, schemos, masteliai. 

Paruošti pasirinkto miesto turizmo išteklių išsidėstymo 

2 - - - - - 4 8 



žemėlapį su GIS pagal objektų koordinates taikant funkciją 

„X ir Y duomenų atvaizdavimas“, ir į žemėlapį įkeliant 

paveikslus susietus su geolokacija 2 val. 

7. Pietų Europos ir Viduržemio jūros turistiniai regionai ir 

jų geografija.  

Savarankiškas darbas Nr. 4. Pietų Europos ir 

Viduržemio jūros regiono gamtinių išteklių, kultūrinių 

objektų teritorinis išsidėstymas. Sudaryti pakrančių 

vietovės (kurorto) kultūrinių išteklių teritorinio išsidėstymo 

žemėlapį su GIS, pagal objektų (išteklių koordinates) arba 

rankinio skaitmeninimo metodu, sukuriant taškinius ir 

linijinius sluoksnius. Paruošti žemėlapį publikavimui 2 val. 

2 4 - - - - 2 8 

8. NVS turistiniai regionai ir jų geografija. 4 - - - - - 4 8 

9. Azijos turistiniai regionai ir jų geografija (Rytų, 

Pietryčių ir Pietų Azija). 

Savarankiškas darbas Nr. 5.  Azijos gamtinių išteklių, 

kultūrinių objektų teritorinis išsidėstymas. Sudaryti 

pasirinktos Azijos valstybės gamtinių ir kultūrinių objektų 

išsidėstymo žemėlapį su GIS, rankinio skaitmeninimo 

metodu, įkeliant paveikslus susietus su geolokacija 2 val. 

4 2 - - - - 2 8 

10. Turizmas Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir 

Ramiojo vandenyno salose.  

Savarankiškas darbas Nr. 6. Australijos, Naujosios 

Zelandijos, Ramiojo vandenyno salų gamtinių išteklių, 

kultūrinių objektų teritorinis išsidėstymas. Sudaryti 

pasirinktos šalies atskiro regiono autoturizmo žemėlapį su 

GIS, taikant linijinio sluoksnio vaizdavimą, su sustojimo 

vietomis ir nuotraukomis susietomis su geolokacija 2 val. 

4 - - - - - 4 8 

11. Šiaurės, Centrinės ir Pietų Amerikos turistiniai regionai 

ir jų geografija.  

Praktinis darbas Nr. 5. Šiaurės, Centrinės ir Pietų 

Amerikos gamtinių išteklių, kultūrinių objektų teritorinis 

išsidėstymas. Sudaryti vienos pasirinkto šalies atskiro 

regiono autoturizmo žemėlapį su GIS, taikant linijinio 

sluoksnio vaizdavimą, su sustojimo vietomis ir 

nuotraukomis susietomis su geolokacija 2 val. 

4 4 - - - - 2 10 

12. Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų turistiniai regionai ir 

jų geografija. 

2 - -    2 4 

13. Vakarų, Rytų ir Pietų Afrikos turistiniai regionai ir jų 

geografija. 

Praktinis darbas Nr. 6. Afrikos gamtinių išteklių, 

kultūrinių objektų teritorinis išsidėstymas. Sudaryti 

pasirinkto Afrikos regiono saugomų teritorijų 

(nacionalinių parkų) arealų žemėlapį su GIS, naudojant 

plotinį sluoksnį. Atlikti atstumų erdvinę analizę pagal 

didmiesčių ir pakrančių išsidėstymą 2 val. 

Savarankiškas darbas Nr. 7. Pasaulio N valstybės 

gamtinių, kultūrinių išteklių teritorinis pasiskirstymas, 

turistų srautai, svarbiausi transporto koridoriai. Žodinė 

interpretacija 2 val. 

4 2 4 - - - 8 18 

Pasirengimas egzaminui - - - - - - 8 8 

Bendras valandų skaičius 38 22 10 - - - 66 134 

 

 

 



 

 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko 

rezultatų nr. 

Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

1.1.; 1.2. Pagal nurodytą literatūrą pasirengia seminarui, teisingai atsako į klausimus apie kelionių ir 

turizmo raidos istorinius laikotarpius, keliavimo motyvus, įvardija kelionių ir turizmo raidos 

etapus. 

2.1. Įvardija pagrindinius transporto koridorius, žino pagrindines transporto priemones, jų tipus ir 

įvardija šalių transportinį pasiekiamumą.  

Atlieka žemėlapių ir atlasų studijas. Atlieka turizmo žemėlapių ir turizmo maršrutų ir planų 

analizę. 

2.2. Taiko transporto rūšių parinkimą, įvertindami šalies geografinę padėtį bei pasiekiamumą. Nurodo 

turistinių maršrutų įvairovę skirtingomis transporto priemonėmis. 

6.1.; 6.2. Savarankiško darbo vertinimas: parengtas pasaulio šalių lankytinų vietų sąrašas. Pristatyti 

pranešimai apie užsienio šalių miestus, valstybes ir nacionalinius parkus: gamtinius ir kultūrinius 

išteklius, jų teritorinį pasiskirstymą, lankytinas vietas, turistų srautus, svarbiausius transporto 

koridorius, turizmo ir keliavimo tradicijas. 

Mokės skaityti turizmo žemėlapius, maršrutų ir miestų planus: miestų zonas, transporto srautų 

judėjimą,  turizmo infrastruktūrą ir logistiką. 

Kontrolinio darbo vertinimas. 

7.1. Savarankiško darbo vertinimas: parengta pasaulio kultūrų ir religijų kartoschema ir apibūdinta 

pasaulio valstybė religijos ir kultūros aspektais. 

7.2. Savarankiško darbo vertinimas: susisteminta informacija ir parengtas pranešimas apie pasirinktą 

valstybę, jos gamtinius ir kultūrinius išteklius, lankytinas vietas, svarbiausius transporto 

koridorius. 

 

Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas.  

i
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i
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Kur: 

n – tarpinių atsiskaitymų skaičius, 

Xi – tarpinių atsiskaitymų ir egzamino įvertinimai, 

ki  - tarpinių atsiskaitymų ir egzamino svertiniai koeficientai. 
 

Rekomenduojama literatūra ir kiti informacijos šaltiniai 

Pagrindinė literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

Egzempliorių skaičius 

Socialinių mokslų 

fakulteto 

bibliotekoje 

Kitose Kolegijos 

bibliotekose 

1. Boniface B., Cooper Ch., Cooper R. (2012). Worldwide 

destinations: the geography of travel and tourism. London; New 

York: Routledge. 

6 - 

2. Vaitekūnas S., Povilanskas R. (2011). Turizmo ir kelionių 

geografija. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius. 

1 - 

3. Boniface B. (2005). Worldwide Destinations: the geography of 

travel and tourism. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford. 

1 - 

4. Collins  Complete World Atlas. (2006). HarperCollins: London . 1 - 

 

Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

javascript:open_window(%22https://aleph.library.lt:443/F/E635AH15HNENI28HCI7M9UK44AJUC98CIL5MJYLPENXG9M2V5E-55819?func=service&doc_number=000080771&line_number=0013&service_type=TAG%22);


Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

 1. Boniface B. et al (2016). Worldwide Destinations: The Geography of Travel and Tourism. Seventh 

Edition,London: Routledge, 729 p. 

 2. Williams S., Lew A. A. (2015). Tourism Geography: Critical Understanding of Place, Space and Experience, 

Third Edition, London: Routledge, 324 p. 

3. Didingiausieji pasaulio statiniai. Architektūros šedevrai ir inžinerija. (2006). Alma Litera, Vilnius. 

4. Įžymiausios pasaulio vietos: žmonijos atmintis. (2003). (sud. Talamon L.). Alma Litera, Vilnius. 

5. Garsieji pasaulio stebuklai. (2005). (sud. Russell Ash). Alma Litera, Vilnius. 

6. Kudaba Č. (2003). Geografinės kelionės ir atradimai. Mokslo enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius. 

7. Charles R. Goeldner, J.R. Brent Ritchie. (2006). Tourism. Principles, practices, Philosophies John Wiley & Sons. 

New Jersey. 
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