Edukologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto
2022 m. gegužės mėn. 13 d. posėdžio protokolo Nr. 12
1 Priedas
Partvirtintos šios, Edukologijos mokslo krypties, disertacijų tematikos ir kandidatai
į doktorantų vadovus:
VILNIAUS UNIVERSITETAS
Mokslinių tyrimų kryptis
Švietimo kultūra

Pedagogika ir didaktika

Mokslinių tyrimų kryptis

Disertacijos tematika

Kandidatai į doktorantų
vadovus
prof. dr. Lilija Duoblienė

1.Kūrybiškumas ir multimodalus
ugdymas / Creativity and Multimodal
education
2. Tarpkultūrinis ugdymas/ Intercultural
education
3. Švietimas ir ugdymas sovietmečiu:
doc. dr. Irena Stonkuvienė
istorinė ir/ar antropologinė perspektyva
/ Education in the Soviet an Era:
Historical and/or Anthropological
Perspective.
4. Švietimo transformacijos
posovietinėje Lietuvoje /
Transformation of Education in PostSoviet Lithuania
5. Tautinių mažumų švietimas /
Education of National Minorities
1. Mokytojų rengimas ateities mokyklai prof. dr. Lilija Duoblienė
/ Teacher training for the future school
2. Technologijomis grįstas mokymas(prof. dr. Nijolė Burkštaitienė
is) / Technology enhanced teaching and
learning.
3. Užsienio kalbos mokymas(-sis) /
Teaching and learning foreign
languages.
4.Skaitmeninės transformacijos
prof. dr. Valentina Dagienė
ekosistema mokykloje / Digital
transformation ecosystem at school
5. Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo
doc. dr. Rita Makarskaitėdidaktika ir „STEAM didaktika“/PrePetkevičienė
school and primary school didactics and
“STEM didactics“
prof. dr. Daiva Malinauskienė
6.Metaforinio mąstymo raiška ir
ugdymas vaikystėje / Expression and
Development of Metaphorical Thinking
in Childhood
prof. dr. Diana Strakšienė
7.Meninio/muzikinio ugdymo
transformacijos inkliuzinio ugdymo
kontekste / Transformations of artistic /
musical education in the context of
inclusive education
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
Disertacijų tematika

Kandidatai į doktorantų
vadovus

Pedagogika ir didaktika
Suaugusiųjų mokymasis
Švietimo vadyba ir politika
Profesinis rengimas
Technologijomis grįstas
mokymas(-is)
Socialinė pedagogika
Pedagogika ir didaktika
Švietimo kultūra
Mokytojų rengimas
Švietimo kokybė
Karjeros projektavimas
Šeimotyra
Švietimo vadyba ir politika,
Technologijomis grįstas
mokymas(-is)

Pedagogika ir didaktika / Pedagogy
and didactics

Žmogaus teisės ir švietimas / Human
Rights and Education

Z kartos mokymosi trajektorijų
prognozavimas / Predicting
Generation Z learning trajectories

prof. dr. Daiva JakavonytėStaškuvienė

prof. dr. Jonas Ruškus

doc. dr. Judita Kasperiūnienė

Mokytojų rengimas

Pedagogų profesinio sąstingio
prevencija: akių judesio sekimo (eyetracking) intervencijos/ Overcoming
arrested professional development:
eye tracking intervention

Suaugusiųjų mokymasis
Švietimo vadyba ir politika
Profesinis rengimas
Technologijomis grįstas
mokymas(-is)
Socialinė pedagogika
Pedagogika ir didaktika
Švietimo kultūra
Mokytojų rengimas
Švietimo kokybė
Karjeros projektavimas
Šeimotyra

Naujos ugdymo ir vertinimo strategios
New strategies of teaching/ learning prof.dr. Natalija Mažeikienė
and assessment

Diferencijavimo metodai ir jų
veiksmingumas
sporto
žaidimų
Fizinis lavinimas judesių
treniruočių
programose
/
mokymas sportas
Differentiation techniques and their
effectiveness for sport games training
programs
Lyderystė, mokymo personalizavimas
ir prieinamumas: įtraukusis regos
negalią turinčių vaikų ugdymas /
Švietimo kokybė
Leadership,
personalization
and
accessible
schooling:
inclusive
education of children with visual
impairment
Mokytojo lyderystė ir mokyklos
Švietimo vadyba ir politika
vadovybės lyderystė / Teacher
Profesinis rengimas Mokytojų
leadership and School
rengimas
administration leadership

prof. dr. Lina Kaminskienė
doc. dr. Aušra Rutkienė

prof. dr. Rūtenis Paulauskas

prof. dr. Stefanija
Ališauskienė

prof. habil.dr.Vilma
Žydžiūnaitė

Mokytojų rengimas
Pedagogika ir didaktika

Ugdymo turinio transformacijos /
Curriculum transformation

doc. Dr. Aušra Rutkienė

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
Mokslinių tyrimų kryptis

Socialinė pedagogika

Pedagogika ir didaktika

Disertacijų tematika

Vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos
projektavimas biopedagogikos
perspektyvoje / Development of
Healthy Lifestyle of Children and
Youth from the Perspective of
Biopedagogy
Pedagogika XXI amžiaus pirmojoje
pusėje: iššūkiai ir jų įveika socialinės
turbulencijos sąlygomis / Pedagogy in
the First Half of the Twenty First
Century: Challenges and Coping with
them under Social Turbulence

Kandidatai į doktorantų
vadovus

prof. dr. Rita Vaičekauskaitė

prof.dr. Liudmila Rupšienė
prof.dr. Rūta Girdzijauskienė

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
Mokslinių tyrimų kryptis

Disertacijų tematika

Kandidatai į doktorantų
vadovus

Suaugusiųjų mokymasis

Suaugusiųjų mokymasis /
Adult education

Pedagogika ir didaktika

prof. dr. Odeta Merfeldaitė
Edukacinių
inovacijų
taikymas
prof. dr. Irena Žemaitaitytė
švietime / Application of Educational
prof. dr. Valdonė Indrašienė
Innovations in Education

prof. dr. Irena Žemaitaitytė

