
Kultūros ir turizmo vadybos studijų programos baigiamųjų darbų tematika pasiūlyta 

atsižvelgiant į: 

 Kultūros ir turizmo studijų 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. 

 

 Kultūros ir turizmo vadybininkas – tai infrastruktūrinių kultūros gyvavimo sąlygų 

profesionalus organizatorius ir inovatyvių turizmo produkto kūrėjas ir įgyvendintojas, 

tai galimybių kultūrai ir turizmui integruotai vystytis kūrėjas, gebantis pasitelkti 

regiono išteklius, planavimo, teisės, ekonomikos žinias moderniosios visuomenės 

sąlygomis ir sukurti inovatyvius turizmo produktus ir paslaugas. 

 

Baigiamųjų darbų tematika: 

 

1. Darni kultūros paveldo ir verslo įmonės partnerystė (X atvejo analizė)  

2. Kultūros paveldo įtaka sėkmingam verslo plėtojimui 

3. Kultūrinių renginių įtaka regiono plėtrai ir jo vystymuisi (X atvejis) 

4. Kūrybinio turizmo vystymas Lietuvos regionuose 

5. Kultūros ir turizmo paslaugų paketo vystymas  

6. Vaikų ir jaunimo edukacija kultūros ir turizmo vadybos kontekste 

7. Kultūros ir turizmo įstaigos darbuotojų įtaka lankytojo patyrimui 

8. Kultūros/turizmo organizacijos el. svetainės/soc. tinklų poveikis vadybinei sėkmei 

9. Kaimo turizmo įmonių įvaizdis/Kaimo turizmo įmonių įvaizdis soc. tinkluose  

10. Avia turizmo vystymas Lietuvos regionuose 

11. X kultūros įstaigos personalo kūrybingumo didinimas ir poveikis lankytojams 

12. Interaktyvus keliautojas sumanaus turizmo kontekste 

13. Inovatyvios edukacinės programos ir jų poveikis kultūros ir turizmo organizacijų 

vadybinei sėkmei 

14. Šiuolaikinis turistas - aktyvus turizmo rinkos dalyvis ir jos pokyčių lėmėjas 

(Šiuolaikinis keliautojas ir jo portretas)  

15. Išmaniosios technologijos ir jų pritaikymas sėkmingam kultūros ir turizmo 

organizacijų vystymui 

16. Kultūrinio turizmo potencialo N regione didinimas 

17. N regiono turizmo rizikos veiksnių analizė ir valdymas 

18. Turizmo produkto N regione/vietovėje kūrimas 

19. Turistų aptarnavimo kokybės problemos ir jų sprendimo būdai 

20. Turistų poreikių tyrimas ir jų tenkinimo galimybės  

21. Turizmo išteklių/infrastruktūros  N regione/savivaldybėje analizė ir jų valdymas 

22. Dviračių/automobilių/vandens turizmo infrastruktūros N mieste/rajone atitikimas 

turistų/turizmo paslaugų teikėjų poreikiams Turizmo verslo įmonių tinklo kūrimas 

23. Teigiamo turizmo poveikio N vietovei didinimas 

24. Kultūrinio turizmo produkto rinkodara   

25. Turizmo regionų vystymas  

26. XX savivaldybės (rajono/ regiono) kultūros įstaigų paslaugų žinomumas ir 

patrauklumas vartotojams 

27. Kauno tvirtovės fortų įveiklinimo poreikis ir galimybės Kauno mieste ir Kauno rajone 

28. Antreprenerystės raiška turizmo versle 

29. N metų amžiaus žmonių laisvalaikio praleidimo galimybės N regione 



30. Paveldo plėtojimas turizmo sektoriaus kontekste 

31. N turizmo centro veiklos strategija 

32. Turizmo gido veiklos organizavimas 

33. Kultūrinių renginių (pvz. Žagarės vyšnių festivalis) organizavimas  

34. Kūrybinės industrijos kultūrinio turizmo kontekste 

35. N regiono turizmo paslaugų kokybės vertinimas 

36. Ekologinio/kaimo/agro turizmo verslo analizė N regione 

37. Studentų motyvacija karjeros galimybėms turizmo sektoriuje 

38. Muzika kūrybinio turizmo kontekste 

39. Tarpkultūrinių žmogiškųjų išteklių vadyba tarptautinėje turizmo įmonėje 

40. N savivaldybės kultūros įstaigų paslaugų žinomumas ir patrauklumas 

41. "Piliakalnių kelio" Lietuvoje maršrutų tinklas įvertinant istorinius, etnokultūrinius ir 

infrastruktūrinius šalies išteklius  

42. Baltų tradicinės kultūros kelio projekto vystymas 

43. Kino turizmas kaip regiono plėtros veiksnys 

44. Mobiliųjų programų įtaka kultūros organizacijų prieinamumo didinimui 

45. Pabėgimo kambariai šiuolaikinio turizmo kontekste  

46. Rinkodaros priemonių taikymas didinant kultūros įstaigų prieinamumą  lankytojams 

47. X kultūros įstaigos inovacinių reklamos priemonių taikymas ir poveikis lankytojams 

48. Interaktyvumo raiška kultūros ir turizmo vadyboje 

49. Viešinimo priemonių kaitos poreikis kuriamam X kultūros ir turizmo produktui  

50. Savanorystė  kultūros ir turizmo vadyboje: galimybės, ribos, ekonominis ir socialinis 

poveikis 

51. Inovacijos ir jų poveikis kultūros ir turizmo vadybai (X atvejo analizė) 

52. Kultūros ir meno kolektyvų/turizmo įstaigų organizavimo problemų skirtumai mieste 

ir kaime (lyginamoji analizė)  

53. Kultūros objektų prieinamumo didinimas ir įtaka sėkmingam turizmui plėtoti (X 

atvejis/atvejai) 

54. Kultūros ir turizmo vadybos raiška edukaciniame kontekste 

55. X dvaras/ kitas paveldo objektas kaip kultūros ir turizmo objektas  

56. Kultūros ir turizmo paslaugų pokytis ir jų įtaka vartotojui 

57. ES kultūros politikos formavimas ir jų įtaka regiono (vietos) pokyčiams 

58. Sumanus (angl. smart) amatų marketingas kaimo turizmo kontekste 

59. Interaktyvių turų organizavimo plėtra kultūrinio turizmo sektoriuje 

60. Etika ir kultūrinis turizmas 

61. Lyderystė  darnaus kultūrinio turizmo kontekste 

62. Kultūros ir turizmo organizacijų plėtros galimybės  

63. Turizmo vadyba globalaus pasaulio kontekste 

64. Naujų turizmo ženklų vadyba 

65. Kultūrinio turizmo vystymosi tendencijos ir ateities scenarijai 

66. Kultūrinio turizmo vystymas Lietuvos šimtmečio minėjimo kontekste 

67. Kultūros ir turizmo organizacijų pokyčio analizė  

68. Turizmo „blogerių“ įtaka turizmo prieinamumo didinimui 

69. Turizmo vystymas socialinių inovacijų kontekste 

70. Ekologinio turizmo vystymas N šalyje 

71. Turizmo paslaugų teikimo organizavimas N įmonėje 

72. Kaimo turizmo verslo organizavimas  

73. N vietovės turistinio patrauklumo vertinimas ir jo stiprinimo projektas  

74. Turizmo potencialo N vietovėje/regione didinimas  

75. Turizmo verslo įmonių tinklo valdymas 



76. Turizmo rūšių analizė N šalyje/regione/savivaldybėje ir jų derinimas  

77. Teigiamo turizmo poveikio N bendruomenei/regionui didinimas 

78. Turizmo infrastruktūros vertinimas N regione/savivaldybėje ir jos gerinimas 

79. Turizmo išteklių N regione/savivaldybėje analizė ir jų valdymas 

80. Turizmo produkto pardavimų N įmonėje valdymas 

81. Darnaus turizmo vystymas Lietuvoje   

82. Tamsiojo turizmo (angl.dark tourism)  vystymo galimybės Lietuvos regionuose 

83. Dalyvavimo turizmo parodoje koncepcija 

84. X miesto turizmo rinkodaros plano sudarymas 

85. Šalies turizmo prekės ženklo pozicionavimas 

86. Lietuvos turizmo skatinimo strategijos kryptys po 2020 metų 

87. Turizmo rūšių turistinio potencialo analizė ir perspektyvos 

88. Bendradarbiavimo stiprinimas, skatinant miestų turizmą 

89. Lietuva kaip šalis vietiniam turizmui 

90. Pojūčių rinkodara turizmo skatinimui 

91. Edukacinio turizmo skatinimas 

92. IT ir rinkodaros sinergija turizmui skatinti 

93. Kitų šalių pavyzdžių analizė turizmui skatinti  

94. Socialinio verslo pritaikomumas turizmo veiklai plėtoti 

95. Socialinės atsakomybės ugdymas turizmo versle 

96. X naujo turizmo objektų maršruto sudarymas pagal reitingavimą 

97. Sveikatos turizmo plėtros galimybės 

98. Žinomų žmonių poveikis turizmo skatinimui 

99. E-rinkodara turizmui skatinti 

100.  Prekės ženklo vystymas: Baltijos šalių šimtmečio minėjimo atvejis 
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