
Doktorantūros studijų turinys: privalomi ir pasirenkamieji moduliai (2022-) 
Eil. 
Nr. Modulio pavadinimas KR SEM 

PRIVALOMIEJI MODULIAI (10 ECTS) 
  

1.  Socialinių tyrimų metodologija (Rupšienė; Dudaitė)  5 1-2  
2.  Šiuolaikinės ugdymo filosofijos problemos (Duoblienė; Prakapas) 5 1 
PASIRENKAMIEJI MODULIAI (20 ECTS) 

Tyrimų metodologija1  
3.  Edukologijos kiekybinių tyrimų metodologija (Rupšienė; Jegelevičienė) 5 3 
4.  Edukologijos kokybinių tyrimų metodologija (Bubnys; Rupšienė; Stonkuvienė) 5 3 

Pedagogika ir didaktika  
5.  Asmenybės raidos ir mokymosi procesų sąsajos (Girdzijauskienė; Nasvytienė) 5 2,4 
6.  Mokymo ir mokymosi teorijos, sistemos, modeliai (Žibėnienė; Kazlauskienė) 5 2,4 
7.  Integralus STEAM ugdymas (Bilbokaitė; Dagienė) 5 2,4 
8.  Specialiojo ir įtraukiojo ugdymo teorijos (Geležinienė; Gevorgianienė) 5 2,4 

9.  Ugdymo vaikystėje koncepcijos ir sistemos (Malinauskienė; Žemgulienė; 
Norviliene) 5 2,4 

10.  Technologijomis grįstas mokymas(is) (Dagienė; Dudaitė) 5 2,4 

11.  Užsienio kalbų edukologiniai tyrimai (Vaičiūnienė; Burkšaitienė; 
Kriaučiūnienė) 5 2,4 

12.  Menai, ugdymas ir meninio ugdymo tyrimas (Strakšienė; Girdzijauskienė) 5 2,4 
Švietimo politika, vadyba ir lyderystė  

13.  Švietimo politika globalizacijos laikotarpiu (Želvys; Bilbokaitė; Lamanauskas) 5 2,4 

14.  Šiuolaikinė švietimo vadyba: teorija ir praktika (Želvys; Žibėnienė; Bilbokaitė; 
Melnikova) 5 2,4 

15.  Švietimo darniam vystymuisi iššūkiai Antropocene (Duoblienė; Bilbokaitė) 5 2,4 
Ugdymo filosofija ir sociokultūrinis ugdymas  

16.  Tarpkultūrinio ugdymo teorijos ir problemos (Duoblienė; Stonkuvienė; 
Zuzevičiūtė) 5 2,4 

17.  Socialinio ugdymo teorijos (Indrašienė; Klanienė) 5 2,4 

18.  Kūrybiškumo plėtotė šiuolaikinėje švietimo sistemoje (Girdzijauskienė; 
Gudžinskienė) 5 2,4 

19.  Švietimo sociologija ir antropologija (Poviliūnas; Stonkuvienė) 5 2,4 

AM, profesinė ir suaugusiųjų edukacija  

20.  Mokytojų rengimo politika ir praktika: perspektyvos ir inspiracijos 
(Indrašienė; Bubnys) 5 2,4 

21.  Neformaliojo  ugdymo(si) teorijos ir koncepcijos (Žemaitaitytė; Gaučaitė; 
Buzaitytė Kašalynienė)   2,4 

22.  Universitetinė didaktika (Želvys; Indrašienė)  5 2 

                                                 
1 Ši instrumentinė modulių grupė praplečiama gilinamaisiais metodologiniais moduliais, jei studentui bendresnė 
kokybinio ar kiekybinio tyrimo metodologija yra perplati. Specifinė metodologija pagal daktarinio darbo tematiką ir 
konstravimo principą pasirenkama vietoje lentelėje esančių bazinių. Siūloma: „Biografinė ir naratyvinė metodologijos 
edukologiniuose tyrimuose“ (Žemaitaitytė; Girdzijauskienė), „Diskurso analizė edukacijos tyrimuose“ (Rupšienė; 
Girdzijauskienė; Bubnys), „Veiklos tyrimai edukologijoje“, „Fenomenologiniai ir fenomenografiniai edukacijos 
tyrimai“ (Rupšienė; Penkauskienė) „Statistinė duomenų analizė edukologiniuose tyrimuose“. Visi moduliai yra 5 
kreditų. 



Specialus modulis2 5 2,4 

INDIVIDUALIOS STUDIJOS IR KONSULTAVIMAS (210 ECTS) 

23.  

Parengti ir publikuoti mažiausiai 2 straipsnius leidiniuose (rekomenduotina, 
kad vienas iš jų - būtų paremtas teoriniais, kitas straipsnis - empiriniais 
duomenimis), kurie registruoti MT referuojamose duomenų bazėse, vienas iš 
jų publikuotas pasaulinėse duomenų bazėse (ISI, SCOPUS) užsienyje arba 
pripažintoje užsienio tarptautinėje leidykloje. 210  

24.  Dalyvauti mažiausiai 2 mokslinėse tarptautinėse konferencijose ir skaityti 
parnešimus tyrimo tematikoje 

25.  Dalyvauti bent vienoje mokslo ir (ar) studijų stažuotėje užsienyje 

26.  Parengti ir pateikti edukologijos doktorantūros komiteto svarstymui daktaro 
disertaciją, parengtą pagal numatytą turinio ir struktūros aprašą 

 
 
Papildomi metodologijos kursai 
 
Eil. 
Nr. Modulio pavadinimas KR SEM 

 Biografinės  ir naratyvinės metodologijos edukologiniuose tyrimuose 
(Žemaitaitytė; Girdzijauskienė) 5 3 

 Diskurso analizė edukacijos tyrimuose (Rupšienė; Girdzijauskienė; Bubnys) 5 3 

 Fenomenologiniai ir fenomenografiniai edukacijos tyrimai (Rupšienė; 
Penkauskienė) 5 3 

 Statistinė duomenų analizė edukologiniuose tyrimuose (Dudaitė; Žiliukaitė) 5 3 

 Veiklos tyrimai edukologijoje (Žemaitaitytė; Girdzijauskienė)  5 3 

 

                                                 
2 Specialios, tiesiogiai su doktoranto tyrimo raiška susijusios bet kurios tematikos studijos, pasirinktos iš konsorciumo 
universitetų siūlomų kitų krypčių. 


