EDUKOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJŲ
PROGRAMA (tvirtinta Jungtinio Komiteto posėdyje 2011 rugsėjo 14 d., atnaujinta 2014
sausio 24 d.)
Visus modulius teikia jungtinės VDU, VU, KU, MRU bei Aveiro universitete (Portugalija)
komandos6.
Studentai studijuoja visuose universitetuose išvažiuojamųjų sesijų, nuotolinių studijų ar
kitais, su dėstytojų komanda suderintais būdais.
Kodas
Studijų sritis
Studijų kryptis
Studijų pakopa
Studijų forma ir trukmė (metais)
Programos apimtis kreditais
Suteikiamas mokslinis laipsnis

07 S
Socialiniai mokslai
Edukologija
Trečia
Nuolatinė – 4 metai. Ištęstinė – 6 metai
240 ECTS
Socialinių mokslų (edukologija 07S)
daktaro laipsnis

Programos paskirtis (iki 700 simbolių)
Šios programos paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių
tyrimų ir socialinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. Edukologijos doktorantūros
programa rengia Socialinių mokslų srities edukologijos krypties mokslų daktarus. Šie
specialistai galės dirbti tiriamąjį darbą visuose švietimo sistemos lygmenyse, taip pat mokslinį
ir pedagoginį darbą profesinio mokymo ir aukštojo mokslo institucijose, neformaliojo
švietimo institucijose.
Studijų rezultatai (įgyjamos kompetencijos)
Baigę šią programą doktorantai gebės:
1. analizuoti savo mokslinę ir pedagoginę veiklą, plėtoti kompetencijas bei asmeninę
karjerą;
2. vertinti ir interpretuoti pasirinktus švietimo reiškinius ir problemas teorijos bei kitų tyrimų
kontekste;
3. pritaikyti kitų mokslų pasiekimus švietimo tyrimuose;
4. vertinti švietimo reiškinius veiklos pasaulio kontekste;
5. vertinti aukštojo mokslo reiškinius ir problemas didaktikos požiūriu;
6. suplanuoti ir atlikti kokybinį ir kiekybinį švietimo tyrimą;
7. atlikti tyrimo rezultatų apiforminimą bei sklaidą;
8. taikyti statistiką edukologijos moksliniuose tyrimuose;
9. parengti ir atlikti mokslo projektą švietimo tobulinimui.
Karjeros galimybės
Baigę doktorantūros studijas, daktarai galės dirbti tyrėjais, švietimo politikos kūrėjais,
švietimo projektų rengėjais ir vykdytojais, dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą aukštojo mokslo
institucijose, užimti vadovaujančias pareigas švietimo ir mokslo institucijose.
Baigiamasis vertinimas
Baigiamasis darbas – parengta ir viešai ginama daktaro disertacija.
Priėmimo sąlygos
Į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą kandidatai priimami atviro konkurso būdu.
Atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam
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Už kiekvieną modulį atsakinga dėstytojų komanda pristatoma atskiro modulio apraše.

prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Priėmimo sąlygos plačiau pateiktos doktorantūros reglamente.
Programos turinys
Eil.
Modulio pavadinimas
Kreditai,
Nr.
ECTS
PRIVALOMI MODULIAI
1.
Šiuolaikinės ugdymo filosofijos problemos (EDU8001)
5
2.
Socialinių tyrimų metodologija (EDU8002)
5
PASIRENKAMI MODULIAI (privaloma išklausyti 20 ECTS)
3.
Aukštosios mokyklos didaktika (EDU9001)
5
4.
Edukologijos kokybinių tyrimų metodologija (EDU8003)
5
5.
Edukologijos kiekybinių tyrimų metodologija (EDU8004)
5
6.
Švietimo plėtros projektai (EDU8005)
5
7.
Profesija ir žmogaus psichosocialinė raida (EDU8006)
5
8. Specialieji moduliai (Derinama su vadovu. Galima pasirinkti modulį kituose
universitetuose ar fakultetuose, dalyvauti doktorantų vasaros stovyklose. Suderintai
individualiai programai būtinas jungtinio komiteto pritarimas)7
9.
Tarpkultūrinio švietimo dimensijos (EDU9002)
5
10.
Kūrybiškumo plėtotė šiuolaikinėje švietimo sistemoje (EDU8007)
5
11.
Socialinio ugdymo teorija (EDU8008)
5
12.
Mokymosi visą gyvenimą konceptualizavimas teorijoje ir politikoje
5
(EDU9003)
13.
Karjeros projektavimo paradigmos (EDU9004)
5
14.
Šiuolaikinės švietimo sociologijos teorijos (EDU9005)
5
15.
Edukologijos raida, tendencijos ir perspektyvos (EDU9006)
5
16.
Švietimo politika ir vadyba: identitetas ir globalumas (EDU9007)
7,5
INDIVIDUALIOS STUDIJOS, KONSULTAVIMAS
1.
Parengti ir publikuoti mažiausiai 2 straipsnius leidiniuose (iš jų vienas
straipsnis - paremtas teoriniais, kitas straipsnis - empiriniais duomenimis),
kurie registruoti MT referuojamose duomenų bazėse
210
2.
Dalyvauti bent 2 mokslinėse konferencijose ir skaityti parnešimus
disertacinio tyrimo tematikoje
3.
Dalyvauti bent vienoje mokslo ir/ar studijų stažuotėje užsienyje.
4.
Parengti ir pateikti Jungtinės edukologijos doktorantūros komisijos
svarstymui daktaro disertaciją, parengtą pagal numatytą turinio ir
struktūros aprašą.
Doktorantūros studijų rezultatų vertinimo tvarka;
Studijų rezultatų vertinimo tvarka
1. Studijuoti visi privalomi moduliai (10 ECTS kreditų) ir gautas galutinis kiekvieno
modulio studijų pasiekimų įvertinimas.
2. Studijuoti keturi moduliai (20 ECTS kreditų) iš pasirenkamųjų modulių sąrašo ir gautas
kiekvieno modulio studijavimo pasiekimų įvertinimas.
3. Parengti ir publikuoti 2 straipsniai leidiniuose, kurie registruoti MT referuojamose
duomenų bazėse.
4. Dalyvauta bent 2 mokslinėse konferencijose ir skaityti parnešimai tyrimo tematikoje.
5. Dalyvauta bent vienoje mokslo ir/ar studijų stažuotėje užsienyje.
6. Pagal numatytą turinio ir struktūros aprašą parengta ir pateikta Jungtinės edukologijos
doktorantūros komisijos svarstymui daktaro disertacija.
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Studentai gali rinktis ir išlyginamuosius kursus, pvz., Edukologija (VDU)

