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PSICHOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS  STUDIJŲ PROGRAMA  

(nuo 2017 metų įstojusiems doktorantams) 

Kodas S 006 

Mokslo sritis  Socialiniai mokslai 

Mokslo kryptis  Psichologija 

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė – 4 metai,  ištęstinė – 6 metai 

Studijų apimtis kreditais  Ne mažiau kaip 30 kreditų 

Suteikiamas mokslo laipsnis Socialinių mokslų srities psichologijos krypties mokslo daktaro laipsnis 

Minimalus reikalingas išsilavinimas 
Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis 

išsilavinimas 

           PROGRAMOS TURINYS* 

DALYKŲ/MODULIŲ 

PAVADINIMAI 

DĖSTYTOJAS 

(UNIVERSITETAS) 
KODAS KREDITAI SEMESTRAS 

Privalomi dalykai/moduliai  (2)     

Psichologinių tyrimų metodologija  
prof. dr. R. Žukauskienė 

(MRU) 
PSI8002 8 II sem. (iki 03 15) 

Sudėtingi statistiniai modeliai 

psichologiniuose tyrimuose  

doc. dr. A. Saudargienė, dr. 

Gabija Jarašiūnaitė, dr. 

Aplonijus Žilys (VDU)  

PSI8003 8 II sem. (nuo 03 20)  

Pasirenkami dalykai/moduliai 

(2) 
(III-IV pusmečiai)    

Pasirinkti vieną:     

Mokslinių projektų vadyba 
prof. dr. Birutė Mikulskienė 

(MRU) 
11DVK003 6  

Mokslo filosofija ir metodologija 
prof. dr. G. Mažeikis, prof. dr. 

D. Jonkus (VDU) 
SPK8001 6  

Šiuolaikinė aukštosios mokyklos 

didaktika** 

prof. dr. Valdonė Indrašienė 

(MRU)  

doc. dr. Gintautė Žibėnienė 

(MRU) 

dr. Daiva Penkauskienė 

(MRU) 

100248 6  

Pasirinkti vieną:     

Sveikatos psichologijos pasiekimai 

ir perspektyvos 

prof. dr. A. Perminas (VDU), 

doc. dr. R. Pukinskaitė (MRU) 
PSID9002 8 pavasaris 

Šiuolaikinės ugdymo psichologijos 

aktualijos ir problemos 

doc. dr. A. Kepalaitė (VDU), 

prof. dr. S. Raižienė (MRU) 
PSID9003 8 pavasaris 

Organizacinės ir verslo 

psichologijos pasiekimai ir 

perspektyvos 

prof. dr. A. Endriulaitienė 

(VDU), prof. dr. A. Diržytė 

(MRU) 

PSID9004 8 ruduo 

Psichosocialinė raida: šiuolaikiniai 

požiūriai ir tyrimai 

doc. dr. L. Šeibokaitė (VDU), 

prof. dr. R. Pilkauskaitė-

Valicienė (MRU) 

PSID9006 8 pavasaris 

Šiuolaikinės asmenybės teorijos, 

tyrinėjimai ir rezultatai 

doc. dr. R. Pukinskaitė 

(MRU),  prof. dr. A. Perminas 

(VDU) 

PSID9007 8 ruduo 

Emocijų raiškos ypatumų ir 

emocinių sutrikimų įvairovės 

šiuolaikinė samprata ir tyrimų 

metodologija 

prof. dr. A. Diržytė (MRU), 

prof. dr. L. Šinkariova (VDU) 
PSID9008 8 ruduo 

Šiuolaikinės teisės psichologijos 

problemos ir tyrimų kryptys 

prof. dr. R. Bandzevičienė 

(MRU), doc. dr. K. 

Žardeckaitė-Matulaitienė 

(VDU) 

PSID9009 8 ruduo 

Neuromokslų vaidmuo 

šiuolaikinėje psichologijoje 

prof. dr. Danielius Serapinas 

(MRU),  prof. dr. Liuda 

Šinkariova (VDU) 

PSID9010 8 pavasaris 

Aplinkos psichologijos 

šiuolaikiniai teoriniai modeliai ir 

tyrimai 

prof. dr. Rita Žukauskienė 

(MRU), doc. dr. Loreta 

Gustainienė (VDU) 

PSID9011 8 ruduo 

Pozityvioji psichologija: doc. dr. Loreta Gustainienė PSID9012 8 pavasaris 



pasiekimai ir perspektyvos (VDU), prof. dr. Jolanta 

Sondaitė (MRU) 

Iš viso programoje:   30  

* Jeigu asmens, priimto į doktorantūros studijas, įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis ar šiam laipsniui prilygintas aukštasis 

išsilavinimas nėra psichologijos mokslo krypties, jam gali būti skiriama papildomai studijuoti išlyginamuosius dalykus pagal 

doktorantūros komiteto rekomendacijas. 
**  Doktorantas gali pasirinkti kur klausyti dalyką VDU (Auštosios mokyklos didaktika [EDU8011], prof. M. Teresevičienė) ar MRU 

(Šiuolaikinė aukštosios mokyklos didaktika [100248], prof. V. Indrašienė). Dalyką išklausius Vytauto Didžiojo universitete komitetas jį 

užskaitytų kaip atitinkantį Psichologijos doktorantūros studijų programai. 


