
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukologijos mokslo krypties disertacijų tematikų 

 ir doktorantų vadovų konkursas  

2017  m.  

 

Disertacijų tematikų konkursas  
 

Balandžio 3 d. skelbiamas konkursas edukologijos mokslo krypties (07 S) disertacijų tematikoms 

šiose mokslinių tyrimų kryptyse:  

  

- Suaugusiųjų mokymasis 

- Švietimo vadyba ir politika 

- Profesinis rengimas 

- Technologijomis grįstas mokymas(-is) 

- Socialinė pedagogika 

- Pedagogikos istorija 

- Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas 

- Pedagogika ir didaktika 

- Švietimo kultūra 

- Mokytojų rengimas 

- Švietimo kokybė 

- Karjeros projektavimas 

- Šeimotyra 

 

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos 

kelios disertacijos.  

 

Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.  

 

Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos pristatymas.   

 

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 3 d. iki balandžio 28 d.
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Doktorantų vadovų konkursas 
 

Balandžio 3 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas. Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti 

nuo balandžio 3 d. iki balandžio 28 d. 

 

Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyriausiojo mokslo darbuotojo 

reikalavimus
2
  bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje. 

                                                           
1
 Vilniaus universitete disertacijų tematikų ir vadovų konkursas vyksta atskira, ankstesne, VU patvirtinta tvarka, 

patvirtinta Edukologijos Jungtinio komitete 2017 03 31 posėdyje, nutarimu Nr. 2. 

PATVIRTINTA 

Vytauto Didžiojo universiteto 

Vilniaus universiteto 

Klaipėdos universiteto 

Mykolo Romerio universiteto 

Aveiro universiteto (Portugalija) 

Edukologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto  

2017 m. kovo 31 d.  posėdžio protokolas Nr. 5 
   



Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir 

esančius akademinėse atostogose). 

 

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai: 

-   CV Europass forma  

-   Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas 

-   Prašymas dalyvauti konkurse  

 

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:  

 
Vytauto Didžiojo universitetas Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.  

Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815,  

+370 619 21615, el. paštas rasa.andrisiunaite@vdu.lt. 

Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00. 

 

Klaipėdos universitetas 
 

 

 

Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.  

Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,  

el. paštas vita.jusiene@ku.lt                  

Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.  

 

Mykolo Romerio universitetas 

 

Didlaukio g. 55 (MRU LAB), 404 kab., Vilnius. 

Kontaktinis asmuo - Loreta Paukštytė, 

Tel. (8 5) 271 4542, el. paštas paukstyte@mruni.eu,  

Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val. 

 

Vilniaus universitetas Universiteto g. 3 – 352, Vilnius.  

Kontaktinis asmuo – Jūratė Rapalavičiūtė. Tel. 85 266 7616,  

el. paštas: jurate.rapalaviciute@cr.vu.lt.  

Dokumentų priėmimo laikas: 8.00–16.00 val. 

 

 

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki 

gegužės 23 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
2
 Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, 

patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71, 4.1 punkto reikalavimai. 

 

http://www.vdu.lt/public/var/userfiles/file/Priedas_nr_3(4).doc
http://www.vdu.lt/public/var/userfiles/file/Prasymas_eduk.doc
mailto:rasa.andrisiunaite@vdu.lt
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mailto:andrius_puksas@mruni.eu


VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS 

AVEIRO UNIVERSITETAS 

 

Edukologijos mokslo krypties (07 S) disertacijų tematikų konkursui 

 

 

DISERTACIJOS TEMATIKOS PRISTATYMAS 

 
2017 m. -   -  

Kaunas 
 

 

Tematikos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis (nurodyti, kuriai iš skelbime išvardintų tyrimų krypčių 

priskiriama tematika) 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Tematikos aktualumas ir tarptautiškumas  

 

 

 

 
 

 

 

Galimos potemės ir potencialūs vadovai   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

..................................................                                                                                       ........................................... 
Mokslininko ar mokslinių tyrimų grupės  

vadovo vardas ir pavardė                                                                                                                                            Parašas 

 


