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1 Priedas 
 

Partvirtintos šios, Edukologijos mokslo krypties, disertacijų tematikos ir 

kandidatai į doktorantų vadovus: 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS 

Mokslinių tyrimų kryptis Disertacijų tematika 
Kandidatai į doktorantų  

vadovus 

Pedagogika ir didaktika Edukacinių inovacijų taikymas 

studijų/ugdymo procese 

Application of Educational Innovations 

in Study/Education Process 

Aukštosios mokyklos didaktikos 

dimensijos savarankiško studentų 

mokymo (si) aktyvinimo aspektais: 

nuotolinių bei užsienio kalbos studijų 

pavyzdžiu 

Dimensions of independent learning of 

students in higher education for enacting 

studines: the case of e-learning and 

learning of foreign language 

Prof. dr. Valdonė Indrašienė  

Doc. dr. Odeta Merfeldaitė 

Prof. dr. Irena Žemaitaitytė  
Prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė 

Doc. dr. Romas Prakapas 

Doc. dr. Rita Raudeliūnaitė 

Suaugusiųjų mokymasis Neformalus suaugusiųjų švietimas 

Non-Formal adult education 

Aukštosios mokyklos didaktikos 

dimensijos savarankiško studentų 

mokymo (si) aktyvinimo aspektais: 

nuotolinių bei užsienio kalbos studijų 

pavyzdžiu 

Dimensions of independent learning of 

students in higher education for enacting 

studines: the case of e-learning and 

learning of foreign language 

 

Prof. dr. Irena Žemaitaitytė 

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė 

Prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė 

Prof. dr. Vida Gudžinskienė 

Technologijomis grįstas 

mokymas (-is) 

Technologijomis grįsto kūrybiškumo 

ugdymas aukštajame moksle 

Technology-based creativity development 

in higher education 

Technologijomis grįsto autonomiškumo 

ugdymas aukštajame moksle 

Technology-based autonomy 

development in higher education 

Prof. dr. Nijolė Burkšaitienė 

Prof. dr. Jolita Šliogerienė 

Šeimotyra Tėvų įsitraukimas į ankstyvąjį vaiko 

ugdymąsi: Reggio Emilia socioedulacinis 

diskursas 

Parental Engagement In early Child‘s 

Education: Reggio Emilia Socio-

educational discourse  

Doc. dr. Tomas Butvilas 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS 

Mokslinių tyrimų kryptis Disertacijų tematika 
Kandidatai į doktorantų  

vadovus 

Suaugusiųjų mokymasis Asmens ir visuomenės sveikatos 

stiprinimo socialinis-kultūrinis žinojimas 

ir jo rekonstravimas 

Reconstuction of social and cultural 

Doc. dr. Rita Vaičekauskaitė 



knowledge of health promotion for 

persons and society 

Pedagogika ir didaktika Kūrybiškumo ugdyma s naudojant 

informacines komunikacines 

technologijas (IKT) 

Fostering creativity throughthe use of 

ICT 

Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė  

Karjeros projektavimas Jaunuolių, turinčių negalių, ugdymo (si) 

karjerai konstravimas socialinių medijų 

kontekste 

Career (self) training development for 

young people with disabilities in the 

context of social media 

Prof. dr. Ingrida Baranauskienė 

Technologijomis grįstas 

mokymas (-is) 

Vaikų gerovė informacinės kultūros ir 

modernių ugdymo technologijų plėtros 

sąlygomis. Algoritminio mąstymo ir 

kūrybiškumo ugdymas 

Children wellbeing in the context of 

informational culture and modern 

educational technology enhancement. 

Development of computational thinking 

and creativity 

 

Doc. dr. Dalia Baziukė 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 

Mokslinių tyrimų kryptis Disertacijų tematika 
Kandidatai į doktorantų  

vadovus 

Švietimo vadyba ir 

politika 
 

Dėstytojų lyderystės skatinimas 

pripažįstant neformalųjį ir savaiminį 

mokymąsi 

Encouraging teachers‘ leadership through 

recognition of non-formal and informal 

learning 

Doc. dr. Lina Kaminskienė 

Švietimo kultūra 

Mokytojų rengimas 

Pedagogika ir didaktika 

Socialinė pedagogika 

Suaugusiųjų mokymasis 

Švietimo vadyba ir 

politika 

Profesinis rengimas 

Žmogaus teisių negalia, švietimas ir 

ugdymas 

Humans rights, disability and education 

Prof. dr. Jonas Ruškus 

Technologijomis grįstas 

mokymas (-is) 
Technologijomis grindžiamas 

mokymasis 

Technology enhanced learning 

 

Doc. dr. Airina Volungevičienė 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 

Mokslinių tyrimų kryptis Disertacijų tematika 
Kandidatai į doktorantų  

vadovus 

Švietimo vadyba ir politika 

 

Švietimo vadyba ir politika 

Education Policy and Management 

Prof. dr. Rimantas Želvys 

Doc. dr. Tatjana Bulajeva 

Švietimo kultūra Švietimo kultūra 

Culture of Education 

Prof. dr. Lilija Duoblienė 

Doc. dr. Irena Stonkuvienė 

 

 


