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Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių)
Pateikite trumpą informaciją apie studijų dalyką (dalyko paskirtis, studijų formos, tematika)

Šis kursas – tai pasirenkamasis kursas, skirtas doktorantūros studentams, besidomintiems švietimo
politikos ir vadybos problematika. Jo tikslas – aptarti ir pl÷sti studentų supratimą apie švietimo
politikos sistemines problemas identiteto ir globalizacijos dichotomijų kontekste bei lavinti jų
analitinę kompetenciją, aiškinantis, kokią įtaką valstybių švietimo politikai, strategijai ir valdymui
daro globalizacija. Lietuvos švietimo politikos ir vadybos transformacijos aptariamos tapatumo
paieškų ir globalizuojančių tendencijų bei manipuliacijų jomis j÷gų lauke.
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių)
Pateikti pagrindinę dalyko studijų ir turinio informaciją. Tai yra trumpas dalyko pristatymas (dalyko
paskirtis, studijų formos, tematika, rezultatai)

This course is an optional (elective) course offered to post-graduate (doctoral)) students having
interest in problems of education policy and management. The overall aim of the course is to
provide post-gradute students with systemic knowledge and understanding of education policy
problems viewed within the dichotomous context of globalisation and identity, whilst broadening
their analytical competence, clarifying the impact the globalisation makes on a state education
policy, strategy and management. Transformations of education policy and management in
Lithuania are discussed within the power field of search for identities, globalised tendencies and
their manipulation.
Studijų rezultatai
Pateikti 5-9 rezultatus

Kurso klausytojai susipažins su švietimo politikos formavimo principais, švietimo sistemos valdymo
funkcijomis ir juos veikiančiais globaliaisiais ir lokaliaisiais veiksniais. Kurso pabaigoje:
• Geb÷s apibūdintišvietimo politikos transformacijų prigimtį ir j÷gų lauką;
• Geb÷s analizuoti bei vertinti švietimo politikos sistemines problemas identiteto ir
globalizacijos dichotomijų kontekste;
• Pasitelks švietimo ir ugdymo organizacijų ypatumų analizę, analizuodami bei vertindami
švietimo sistemos ir įvairių švietimo organizacijų valdymo problemas;
• Geb÷s kritiškai analizuoti, vertinti bei sintezuoti naujas ir sud÷tingas švietimo politikos ir
vadybos (tarptautinio ir nacionalinio lygmens) id÷jas, išorinius ir vidinius valstybių švietimo
ir mokslo politikos formavimosi ir kaitos veiksnius;
• Geb÷s kritiškai įvertinti tarptautinių organizacijų ir jų tinklų, tarpvyriausybinių institucijų
švietimo strategijas ir jų poveikio nacionalinei švietimo politikai ir sklaidos mechanizmus
Lietuvoje.

Turinys
Turi būti nurodomos temos, sud÷liotos pagal dalyko studijavimo logiką. Surašomos tik temos.

Švietimo polítikos koncepcijos, jų raida. Švietimo politika ir ideologija. Globalizacijos teorijos ir
švietimas. Globalios švietimo tendencijos. Tarptautinių organizacijų (OECD, Pasaulio bankas,
UNESCO, ES) įtaka nacionaliniam švietimui. Tarptautinių švietimo ir mokslo id÷jų cirkuliacija ir
politikos sprendimų skolinimasis. Mokslo ir švietimo internacionalizacija. Tarptautin÷s
organizavimosi priemon÷s: švietimo klasifikacija, studijų akreditacija ir nacionalinis norminimas,
kokyb÷s užtikrinimas. Nuotolinių studijų ekspansija ir tarptautinių šaltinių prieinamumas. Masto
efektai kokyb÷s, kompetencijų ir išsilavinimo akreditavimo aspektu. Konkurencingumas - švietimo
ir mokslo resursų ir darbo j÷gos kompetencijų, mokslinių resursų ugdymo, išlaikymo ir aprūpinimo
problemos. Švietimo paslaugų teik÷jų konkurencija.
Lokalizacija - švietimo politika ir tautinio, kultūrinio tapatumo saugojimo aspektai. Kultūrin÷
politika ir švietimas. Kultūrinio homogeniškumo teigiami ir neigiami aspektai. Įvairov÷s valdymas
švietime. Švietimo struktūrin÷ ir turinio kaita. Kalbų mokymo politikos tendencijos.
Lietuvos švietimo politikos transformacijos. Švietimo valdymo kaitos problematika: centralizacija
vs decentralizacija. Vidiniai švietimo ir mokslo politikos formavimo tinklai. Atsinaujinimą
skatinantys ir ribojantys veiksniai. Demokratin÷s, pilietin÷s ir atviros visuomen÷s formavimosi ir
falsifikacijos švietimo aspektas. Ugdymo ir studijų turinio politikos transformacijos sistemiškumo
problemos. Šeš÷linis švietimas. Švietimo politikos ir vadybos fragmentacija bei provincialumo
problema.
Doktoranto pasiekimų vertinimas
Nurodyti vertinimo kriterijus.

50 % rašto darbas (apimtis – 1 sp. lankas, pasirinktos tiriamosios problemos aktualumas, jos
analiz÷s logiškumas ir nuoseklumas, kritinis argumentavimas ir išvadų pagrįstumas; mokslinis
stilius, korektiškas šaltinių citavimas.
50 % egzaminas raštu (atsakymas į atvirus probleminius klausimus. SOLO taksonomijos
kriterijai).
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