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         Studijų programos komitetas:  

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1. Rita Mičiulienė, komiteto 

pirmininkė 

Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedros docentė 

2. Aldona Bilotienė VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro 

direktorės pavaduotoja 

3. Sigitas Daukilas Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedros vedėjas, 

profesorius 

4. Irma Kačinienė  Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedros asistentė  

5. Bronislavas Krikščiūnas Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedros docentas 

6. Aldona Palujanskienė  Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedros profesorė 

7. Albinas Pugevičius ASU Studijų skyriaus studijų kokybės vyr. vadybininkas 

8. Vytautas Zubras Alytaus profesinio rengimo centro direktorius 

9. Justė Krivciskaitė Studijų programos „Profesijos edukologija“ studentas 



Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas: 

Studijų programa PROFESIJOS EDUKOLOGIJA skirta rengti profesijos mokytojus kolegijoms ir profesinio mokymo įstaigoms. Tai vienintelė 

šalyje studijų programa, rengianti profesijos edukologijos magistrus. 

Lietuvoje yra 24 kolegijos, 75 profesinio rengimo centrai, profesinės mokyklos ir kitos profesinio mokymo įstaigos, kurios rengia specialistus ir 

kvalifikuotus darbininkus. Šiose įstaigose dirba apie 4000 pedagogų, iš kurių tik 60 procentų turi formalią pedagogo kvalifikaciją. 2011 m. ŽŪM 

užsakymu Lietuvos regioninių tyrimų instituto atliktas žemės ūkio specialistų bei kvalifikuotų darbininkų poreikio tyrimas parodė, kad žemės ūkio 

ir su juo susijusiems sektoriams kasmet būtina parengti apie 2000 kvalifikuotų darbininkų, kurių rengimu rūpinasi profesinės mokyklos ir 

profesinio rengimo centrai. Juose dirbantiems profesijos pedagogams keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai.  

Dėsninga, kad Aleksandro Stulginskio universitete antrosios pakopos studijų programa Profesijos edukologija trumpiausiu keliu sėkmingai padeda 

įgyvendinti valstybės iškeltą profesijos pedagogų rengimo perspektyvą – tenkindama studentų poreikius, darbo rinkos paklausą bei darbdavių 

interesus, rengia aukštos kvalifikacijos profesijos pedagogus ugdymo institucijoms, tarp jų – turinčioms žemės ūkio krypčių verslo ir technologijų 

studijų/mokymo programas. Profesijos edukologijos studijų programa atnaujinta ir pagrįsta ASU naująja (2012 m.) veiklos misija. 

 

Reikalavimai stojantiesiems: 

Studijuoti antros pakopos Profesijos edukologijos magistrantūros studijų programą gali asmenys, baigę: 

 edukologijos mokslų krypties pirmosios pakopos (bakalauro) studijas; 

 kitų studijų krypčių pirmosios pakopos (bakalauro) studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus socialinių - humanitarinių mokslų dalykų, 

numatytų edukologijos krypties studijų programose, kurių bendra apimtis ne mažiau 60 kreditų; 

 edukologijos mokslų krypties (profesinio bakalauro) kolegines studijas, ir yra baigę papildomąsias studijas pagal edukologijos krypties 

programą; 

 kitų studijų krypčių kolegines (profesinio bakalauro) studijas, turi ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą po koleginių studijų ir baigę 

papildomąsias studijas pagal edukologijos krypties programą. 

 

 Karjeros bei tolesnių studijų galimybės: 

Baigę studijų programą, absolventai gali dirbti profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose (kolegijose, universitetuose), bendrojo 

lavinimo mokyklose, neformaliojo švietimo institucijose, švietimo pagalbos įstaigose ir kt. Absolventai gali save realizuoti edukacinių problemų 

tyrimų, ekspertavimo ir konsultavimo srityse. Turi teisę stoti į trečios pakopos studijas – doktorantūrą. 

 

Studijų programos tikslas:  

Plėtoti fundamentines edukologijos, psichologijos ir susijusių mokslų krypčių žinias, tikslingai derinamas su pirmoje studijų pakopoje įgytomis 

profesinėmis kompetencijomis, ugdyti gebėjimus identifikuoti profesinio ir aukštojo mokslo ugdymo turinio problemas, savarankiškai projektuoti 

ir realizuoti profesinio ugdymo turinį, pagrįstą profesinės veiklos ir edukacinių technologijų inovacijomis. 



Studijų programos tikslų, studijų rezultatai (siekinių) ir studijų dalykų sąsajos 
 

Studijų programos 

daliniai tikslai 

Siekinių rūšys Studijų rezultatai (siekiniai) Studijų dalykai 

I dalinis studijų 

programos tikslas 

Plėtoti naujausias  

pedagogikos – 

psichologijos ir 

susijusių mokslų 

teorijas ir modelius, 

mokslų žinias ir 

specialiuosius 

gebėjimus 

savarankiškai kurti ir 

taikyti šiuolaikines 

ugdymo(si) 

metodikas ir 

technologijas.  

Žinios ir jų taikymas 1. Žinoti ir kritiškai vertinti šiuolaikinę ugdymo problematiką 

filosofiniu, bendramoksliniu, pedagoginiu-psichologiniu bei 

dalykų dėstymo metodikų praktinio realizavimo aspektais. 

Asmenybės raidos psichologija 

Didaktika ir hodegetika 

Dalykų dėstymo metodika ir 

pedagoginė (mokomoji) praktika 

Profesinio ugdymo metodologija   

Profesinės veiklos ir edukacinių 

technologijų inovacijos 

Švietimo vadyba 

Ugdymo filosofija ir teorijos 

Ugdymo psichologija 

Specialieji gebėjimai 2.1. Savarankiškai projektuoti ir realizuoti šiuolaikinėmis 

mokslo žiniomis ir inovatoriškomis edukacinėmis 

technologijomis pagrįstą profesinio ir aukštojo mokslo ugdymo 

turinį. 

Profesinio ugdymo metodologija   

Profesinės veiklos ir edukacinių 

technologijų inovacijos 

Edukacinių technologijų projektavimas 

Dalykų dėstymo metodika ir 

pedagoginė (mokomoji) praktika 

Metodinių inovacijų praktika 

2.2. Identifikuoti ir padėti spręsti įvairaus amžiaus tarpsnio 

ugdytinių pedagoginio – psichologinio turinio problemas, 

valdyti konfliktus, priimti sprendimus, taikant psichosocialines 

– edukacines intervencijas, šiuolaikines ugdymo(si) 

technologijas ir metodus. 

Asmenybės raidos psichologija 

Ugdymo psichologija 

Socialinė psichologija 

Didaktika ir hodegetika 

Socialinė ir prevencijos pedagogika 

Konsultavimo psichologija 

Dalykų dėstymo metodika ir 

pedagoginė (mokomoji) praktika 

Metodinių inovacijų praktika 

2.3. Atsakingai daryti įtakas ir poveikius kryptingai pozityviai 

kaitai, skatinti kituose ir savyje antreprenerystės, pilietiškumo, 

pagrįsto lyderiavimo raiškas; kūrybiškai kurti pokyčiams 

palankią ugdymo(si) aplinką, ugdytis organizacijos tobulinimo 

ir pokyčių valdymo gebėjimus. 

Didaktika ir hodegetika 

Švietimo vadyba  

Lyderystė ir vadovavimo psichologija 

Socialinė psichologija 

Socialinė ir prevencijos pedagogika 

Pedagoginė komunikacija ir retorika 

Metodinių inovacijų praktika 



Socialiniai gebėjimai 3. Suvokti ir toleruoti skirtingus požiūrius į vertybes, 

konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant įvairias 

ugdymo bei organizacijos kultūros problemas. 

Asmenybės raidos psichologija 

Didaktika ir hodegetika 

Dalykų dėstymo metodika ir 

pedagoginė (mokomoji) praktika 

Profesinio ugdymo metodologija   

Profesinės veiklos ir edukacinių 

technologijų inovacijos 

Švietimo vadyba 

Ugdymo filosofija ir teorijos 

Ugdymo psichologija 

Edukacinių technologijų projektavimas 

Pedagoginė komunikacija ir retorika 

Socialinė ir prevencijos pedagogika 

Konsultavimo psichologija 

Lyderystė ir vadovavimo psichologija 

Socialinė psichologija 

Metodinių inovacijų praktika 

 Asmeniniai gebėjimai 4. Gebėti kritiškai reflektuoti ir vertinti savo asmeninę patirtį, 

elgtis adekvačiai bendražmogiškoms vertybinėms ir 

profesinėms nuostatoms, tobulinti savo asmenybės savybes 

nuolat refleksuojant savo  profesinės veiklos rezultatus, ugdytis 

empatiškumą ir percepcinį bendravimo lygį, nuolat siekti žinių 

ir mokytis. 

II dalinis studijų 

programos tikslas 

Identifikuoti 

profesinio ir 

aukštojo mokslo 

ugdymo problemas, 

planuoti ir atlikti 

mokslinius 

taikomuosius 

tyrimus, plėtoti viešo 

rezultatų pristatymo 

gebėjimus. 

Tyrimų vykdymo 

gebėjimai 

5.1. Žinoti mokslinių tyrimų metodologijas ir metodikas ir 

gebėti panaudoti šias žinias atliekant mokslinius taikomuosius 

tyrimus. 

5.2. Gebėti identifikuoti mokslines ugdymo problemas, 

formuluoti aktualias profesijos edukologijos mokslinių tyrimų 

temas; apibūdinti ir analizuoti tyrimo objektus atsižvelgiant į 

ugdymo tikrovės specifiškumą ir mokslo raidą; planuoti ir 

atlikti empirinius tyrimus, analizuoti bei interpretuoti gautus 

rezultatus ir juos pristatyti. 

5.3. Gebėti argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir 

raštu, pristatyti savo idėjas, dalyvauti debatuose, kritiškai 

vertinti savo sprendimus 

Edukologinių tyrimų metodologija 

Statistiniai metodai edukologiniuose 

tyrimuose 

Mokslinis tiriamasis darbas 1 

Mokslinis tiriamasis darbas 2 

Baigiamasis darbas 

Vertybinės nuostatos Pozityvistinė pasaulėžiūra, meilė vaikams ir kitam žmogui. 

Asmeninė atsakomybė už atliekamą darbą ir kuriamą 

pedagoginę sąveiką. Nuolatinis profesinės kompetencijos 

tobulinimas. Bendruomeniškumo ir partnerystės, tautiškumo ir 

pilietiškumo puoselėjimas. Profesinio ir asmeninio gyvenimo 

darnos siekis. 

Visi dėstomi dalykai 



 
Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Profesijos edukologijos studijų programos planas  

 
Eil. 

Nr. 

Studijų dalykai,  

praktikos,  

Apimtis  Semestras 

ECTS 

kreditais 

 

valandomis nuolatinėms 

studijoms 

(NL) 

Ištęstinėms 

studijoms  

(I) 

1. STUDIJŲ KRYPTIES AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI (60 KR.) 

1.1. Privalomieji studijų krypties dalykai (48 kr.) 

1. KEFPM004 Asmenybės raidos psichologija 6 160 1 1 

2. KEFPM007 Dalykų dėstymo metodika ir 

pedagoginė (mokomoji) praktika 
6 160 2 4 

3. KEFPM009 Didaktika ir hodegetika   6 160 1 1 

4. KEFPM028 Profesinio ugdymo 

metodologija   

6 160 2 3 

5. 
KEFPM029 Profesinės veiklos ir edukacinių 

technologijų inovacijos 
6 160 1 2 

6. KEFPM039 Švietimo vadyba 6 160 2 4 

7. KEFPM040 Ugdymo filosofija ir teorijos 6 160 1 1 

8. KEFPM041 Ugdymo psichologija 6 160 2 2 

Iš viso 48 1280 x x 

1.2. Pasirenkamieji studijų krypties (12 kr.) 

9-10 KEFPM010 Edukacinių technologijų 

projektavimas 

6 160 3 3 

9-10 KEFPM026 Pedagoginė komunikacija ir 

retorika 

6 160 3 3 

9-10 KEFPM033 Socialinė ir prevencijos 

pedagogika 

6 160 3 3 

9-10 KEFPM015 Konsultavimo psichologija 6 160 3 3 

9-10 KEFPM017 Lyderystė ir vadovavimo 

psichologija 

6 160 3 3 

9-10 KEFPM035 Socialinė psichologija 6 160 3 3 

Iš viso 12 320 x x 

2. UNIVERSITETO NUSTATYTI DALYKAI, SKIRTI PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS,  

PRAKTINEI VEIKLAI, BENDROMS UNIVERSITETINĖMS STUDIJOMS (30 KR.) 

2.1. Bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (6 kr.) 

11. KEFPM011 Edukologinių tyrimų 

metodologija   

6 160 1 2 

Iš viso 6 160 x x 

2.2. Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms (12 kr.) 

11. KEFPM023 Mokslinis tiriamasis darbas 1 4 106 2 4 

12. KEFPM024 Mokslinis tiriamasis darbas 2 4 106 3 5 

13. 
KEFPM031 Statistiniai metodai 

edukologiniuose tyrimuose 
4 106 3 4 

Iš viso 12 318 x x 

2.3. Studijų dalykai, skirti pasirengti praktinei pedagoginei veiklai (12 kr.) 

15. KEFPM021 Metodinių inovacijų praktika  12 320 3 5 

Iš viso 12 320 x x 

3.  BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 ECTS KR.) 

16. KEFPM005 Baigiamasis magistro darbas 30 800 4 6 

Iš viso 30 800 x x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų 

programoje 
30 800 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje 120 3198 x x 
 


