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1 Priedas
Partvirtintos šios, Edukologijos mokslo krypties, disertacijų tematikos ir
kandidatai į doktorantų vadovus:
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
Mokslinių tyrimų kryptis
Pedagogika ir didaktika

Technologijomis grįstas
mokymas (-is)

Mokslinių tyrimų kryptis
Pedagogika ir didaktika

Karjeros projektavimas

Mokslinių tyrimų kryptis

Suaugusiųjų mokymasis
Profesinis rengimas
Mokytojų rengimas

Disertacijų tematika
Edukacinių inovacijų taikymas
studijų/ugdymo procese
Application of Educational Innovations
in Study/Education Process
Technologijomis grįsto autonomiškumo
ugdymas savarankiško studentų darbo
organizavimo procese
Technology-enhanced development of
autonomous learning in tracking
students‘ independent work
Technologijomis grindžiamo
autonomiškumo ugdymas aukštajame
moksle
Technology-enhanced development of
autonomous learning in higher education
Technologijomis grįsto autonomiškumo
ugdymas studijuojant specialybės
užsienio kalbą aukštajame moksle
Technology-enhanced development of
autonomous learning in ESP studies in
higher education
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
Disertacijų tematika

Kandidatai į doktorantų
vadovus
Prof. dr. Valdonė Indrašienė
Doc. dr. Odeta Merfeldaitė
Prof. dr. Irena Žemaitaitytė
Prof. dr. Nijolė Burkšaitienė
Prof. dr. Jolita Šliogerienė

Kandidatai į doktorantų
vadovus
Prof. dr. Liudmila Rupšienė

Edukacijos procesų supratimas XXI
amžiau iššūkių kontekste
Rethinking education processes in
context of the XXI-st century challenges
Jaunuolių, turinčių negalių, ugdymo (si)
Prof. dr. Ingrida Baranauskienė
karjerai konstravimas šiuolaikinės
edukacinės prieigos kontekste
Career (self) training development for
young people with disabilities in the
context of Modern Educational
Approaches
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
Disertacijų tematika
Gyvenimo kokybės ir mokymosi sąsajos
vyresniame amžiuje
Relationship between Quality of Life and
Learning
Profesijos mokytojo bendrosios

Kandidatai į doktorantų
vadovus
Doc. dr. Aušra Rutkienė

kompetencijos
General competencies of vocational
teacher
Ugdymo turinio transformacijos
Transformation of curriculum

Švietimo kultūra
Mokytojų rengimas
Pedagogika ir didaktika
Socialinė pedagogika
Suaugusiųjų mokymasis
Švietimo vadyba ir
politika
Profesinis rengimas

Prof. dr. Jonas Ruškus
Žmogaus teisės, negalia, švietimas ir
ugdymas
Humans rights, disability and education

Technologijomis grįstas
mokymas (-is)
Mokytojų rengimas
Suaugusiųjų mokymasis

Technologijomis grindžiamo
mokymosi pedagoginiai modeliai,
scenarijai ir praktikos
Pedagogical Models, Scenarios and
Practices of Technology Enhanced
Learning

Doc. dr. Airina Volungevičienė
Prof. habil dr. Margarita
Teresevičienė

Mokytojų rengimas
Profesinis rengimas

Mokytojo lyderystė
Leadership of a teacher
Įveiklinta mokytojo lyderystė
Empowered leadership of a teacher

Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė

VILNIAUS UNIVERSITETAS
Mokslinių tyrimų kryptis

Disertacijų tematika

Švietimo vadyba ir politika

Švietimo vadyba ir politika
Education Policy and Management

Švietimo kultūra

Švietimo kultūra
Culture of Education

Kandidatai į doktorantų
vadovus
Prof. dr. Rimantas Želvys
Doc. dr. Tatjana Bulajeva
Prof. habil dr. Vilija
Targamadzė
Prof. dr. Lilija Duoblienė
Doc. dr. Irena Stonkuvienė

