SEMINARAS:
VEIKLOS TYRIMAS
KAIP PROFESINĖS VEIKLOS TOBULINIMAS
TRUKMĖ: 60 val.
Trumpa anotacija: programos paskirtis suteikti pagrindines teorines žinias apie veiklos tyrimų
strategiją, bei įgyti praktinių įgūdžių diagnozuojant probleminę situaciją taikant pagrįstą tyrimo
metodą, interpretuojant ir analizuojant gautus rezultatus, diegiant problemos sprendimo planą ir
vertinant pasirinkto problemos sprendimo tinkamumą ir naudingumą.
Pagrindinės temos:
1) Mokslinio tyrimo samprata (Mokslinio tyrimo logika ir procesas. Tyrimo problema. Tyrimo
probleminiai klausimai. Tyrimų etika).
2) Veiklos tyrimo strategija (Veiklos tyrimo samprata. Veiklos tyrimo principai. Veiklos tyrimo
organizavimas ir eiga).
3) Pagrindiniai veiklos tyrimo metodai (Kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas veiklos tyrimuose.
Kiekybiniai tyrimai. Kokybiniai tyrimai. Tyrimo metodų trianguliacija).
4) Veiklos tyrimo duomenų analizė (Veiklos tyrimo duomenų analizės ypatumai. Duomenų analizė
taikant kritinę refleksiją. Tryimo ataskaitos parengimas).
Lektorė: doc. dr. Violeta Jegelevičienė, prof. dr. Valdonė Indrašienė, dr. Odeta Merfildaitė, dr. Asta Railienė.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Žinių ir technologijų perdavimo skyrių tel. 2714468, el. p. kursai@mruni.eu
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