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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO DOKTORANTŲ PEDAGOGINĖS PRAKTIKOS 
ATLIKIMO TVARKA 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ši Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) doktorantų pedagoginės praktikos 

atlikimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato doktorantų pedagoginės praktikos organizavimo, praktikos 
plano rengimo, tvirtinimo ir pedagoginės praktikos atlikimo taisykles bei sąlygas. Tvarka negali 
prieštarauti doktoranto mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamento nuostatoms. 

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 
Pedagoginė  praktika (toliau – Praktika) – privaloma doktoranto pedagoginė veikla pagal 

Praktikos planą, kuria siekiama tobulinti doktoranto didaktines kompetencijas, skatinant tvarų 
įsitraukimą į mokslo ir studijų institucijų vykdomą pedagoginį procesą. 

Praktikos organizavimo padalinys – Universiteto padalinys, kuriam priskirtas doktorantas.  
Praktikos vadovas (toliau – Vadovas) – Universiteto dėstytojas, turintis mokslo daktaro 

laipsnį, vadovaujantis doktoranto didaktinių kompetencijų tobulinimui. Vadovu gali būti doktoranto 
mokslinis vadovas (ar konsultantas) arba kitas Praktikos organizavimo padalinio paskirtas dėstytojas. 

Praktikos planas – individuali doktoranto Praktikos atlikimo tvarka, kurioje detalizuojama 
Praktikos atlikimo eiga, atsiskaitymo Vadovui tvarka bei kitos Praktikos atlikimo sąlygos. 

3. Tvarkos nuostatos taikomos nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės finansuojamų ir 
nefinansuojamų studijų doktorantams.  

4. Tvarka netaikoma asmenims, siekiantiems daktaro laipsnio eksternu. 
5. Nuo Praktikos atlikimo atleidžiami doktorantai, kurie Mokslo ir inovacijų centro Socialinių 

inovacijų doktorantūros mokyklai (toliau –  SIDM) pateikia pagrindžiančius dokumentus, kad: 
5.1. turi ne trumpesnę nei 60 kontaktinių valandų dėstymo patirtį aukštojoje mokykloje per 

paskutinius tris metus; 
5.2. yra įgiję pedagogo profesinę kvalifikaciją. 
6. Praktika nėra apmokama. 

 
II. PRAKTIKOS APIMTIS IR TRUKMĖ 

 
7. Praktikos apimtis – 4 ECTS kreditai. Kontaktinis darbas – 20 akademinių valandų, 

pasirengimas dėstymui – 88 akademinės valandos.  
8. Praktika įprastai laikomas užsiėmimų (paskaitų ar seminarų) stebėjimas, asistavimas 

Vadovui ir savarankiškas darbas. Rekomenduojama, kad Praktikos plane būtų numatytas 4 
akademinių valandų užsiėmimų stebėjimas, analizė ir reflektavimas, 2 akademinių valandų 
užsiėmimų asistavimas, 2 akademinių valandų savarankiško seminaro ir 2 akademinių valandų 
savarankiškos paskaitos organizavimas, pravedimas bei pedagoginė refleksija.  

9. Praktiką galima atlikti per vienerius arba išdėstyti per kelis studijų metus. Praktika negali 
būti atliekama paskutiniais doktorantūros studijų metais. 

10. Visi doktorantai prieš Praktikos pradžią privalo išklausyti 10 akademinių valandų 
„Šiuolaikinės aukštosios mokyklos didaktikos“ kursą (toliau – Kursas), kurio tikslas – sudaryti 
galimybes doktorantams pasirengti dalyvauti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidoje ir dėstyti savo 
tematikos srityje tinkamai parenkant ir taikant šiuolaikinius mokymo metodus. Tai yra sudėtinė 
pasirengimo dėstymui dalis.  
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11. Nuo Kurso lankymo atleidžiami doktorantai, pagal savo mokslo krypties doktorantūros 
studijų programą pasirinkę ir išklausę panašų doktorantūros studijų dalyką.  

12. Už Kurso programos paruošimą bei jo dėstymą atsakingas Universiteto Edukologijos ir 
socialinio darbo institutas. 
 

III. PRAKTIKOS PLANO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS 
 
13. Skirdamas Praktikos vadovą, Praktikos organizavimo padalinys privalo atsižvelgti į 

galimybę doktorantui prisidėti prie jo mokslinio vadovo (ar konsultanto) dėstomų dalykų dėstymo. 
Jeigu tokios galimybės nėra, Praktikos organizavimo padalinys Praktikos atlikimo laikotarpiui 
doktorantą priskiria kitam dėstytojui. Paskiriant dėstytoją, rekomenduojama atsižvelgti į doktoranto 
pasirinktą disertacinio darbo temą, atliekamus mokslinius tyrimus. 

14. Prieš Praktikos pradžią doktorantas parengia ir su Vadovu suderina Praktikos planą, 
atsižvelgiant į doktoranto individualų studijų planą bei Praktikos organizavimo padalinio 
pedagoginės veiklos poreikius. 

15. Praktikos planas bei jo pakeitimai svarstomi ir tvirtinami Praktikos organizavimo padalinio 
surengtame posėdyje. Sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kurių išrašai kartu su planu bei 
jo pakeitimais, perduodami SIDM ir saugomi doktoranto byloje.  

16. Doktorantas Praktiką arba jos dalį gali atlikti užsienio mokslo ir studijų institucijoje, 
laikantis šioje tvarkoje numatytų reikalavimų. 

 
IV. PRAKTIKOS ATLIKIMAS 

 
17. Praktika atliekama laikantis Praktikos plane numatytos tvarkos. Dėl galimų pakeitimų 

doktorantas privalo kreiptis į Praktikos Vadovą. 
18. Visą Praktikos atlikimo laiką Vadovas teikia doktorantui konsultacijas, susijusias su 

doktoranto doktorantūros studijų metu vykdomų mokslinių tyrimų pritaikymu Praktikoje. 
19. Doktorantas apie Praktikos atlikimo rezultatus teikia ataskaitą Vadovui ne vėliau kaip per 

vieną mėnesį po Praktikos pabaigos.  
20. Praktikos ataskaitą, kurią sudaro doktoranto ataskaita ir Vadovo atsiliepimas, tvirtina 

Praktikos organizavimo padalinys posėdžio protokolu. Dokumentai perduodami SIDM ir saugomi 
doktoranto byloje. 

__________________ 


