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Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių)
Šiame modulyje siekiama sudaryti galimybes doktorantams pasirengti dalyvauti mokslin÷s veiklos
sklaidoje plačiąja prasme bei studijų organizavimo, d÷stymo prasme. Modulis yra orientuotas į savo,
kaip mokslininko – d÷stytojo kompetencijos tobulinimą, sudaromos prielaidos pasirengti d÷styto savo
tematikos srityje, analizuoti akcentuotinus savo veiklos tobulinimo ateityje klausimus.
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių)
Didactics of higher education is an applied branch of education science. The following issues are
analyzed in this course: the main phenomena of education and their relationship; the most significant
teaching and learning theories; learning by doing. Teaching methods and their applications are
covered: lectures, learning in small groups, projects, case studies, discussions, workshops, debates,
brainstorming, etc. Other issues are teaching resources; teaching models for effective learning
(consecutive and problem based), development of study programs and their logic, goals, tasks and
structure; strategies for the development of productive learning environment; open and distance
learning; control, assessment and evaluation of study results; assessment systems; problems of study
quality assurance at university: dimensions, standards, criteria and methods.
Studijų rezultatai
Baigę šį modulį doktorantai geb÷s:
1. Interpretuoti teorinius ir politinius švietimo teiginius, vesti mokslinę diskusiją su kitais tyr÷jais.
2. Nustatyti studijuojančiųjų studijų poreikius bei tikslus.
3. Aiškinti studijų procesą aukštojoje mokykloje kaip sistemą.
4. Apibr÷žti svarbiausius didaktinius aukštojo mokslo parametrus ir jų priklausomybę.
5. Parinkti ir panaudoti tinkamas studijų formas bei metodus.
6. Formuluoti studijų pasiekimų vertinimo kriterijus.
7. Parengti didaktiškai pagrįstą ir dalykine bei metodine prasme aprūpintą studijų programos
fragmentą.
8. Įvertinti studijų procesą kokyb÷s bei tikslų pasiekimo požiūriais.
9. Vertinti ir tobulinti savo didaktines kompetencijas.
Turinys
1. Globalizacija ir švietimo kaita.
Globalizacijos įtaka švietimo sampratai. Mokymosi visą gyvenimą diskursas Europos Sąjungos
švietimo politikoje. Trys mokymosi dimensijos kaip daugiasąveikin÷ švietimo sistema.
2. Studijos aukštojoje mokykloje.
Studijų aukštojoje mokykloje sistema. Studijų pakopos, formos, teikiami laipsniai ir kvalifikacijos.
3. Didaktiniai aukštojo mokslo ypatumai.
Aukštosios mokyklos didaktika - edukologijos mokslo šaka. Mokymo(si) paradigmų kaita. Studijų

turinys (curriculum): samprata ir projektavimo metodologija. Studijų krypties reglamentavimo
samprata. Reglamentų paskirtis. Pagrindiniai studijų turinio parametrai. Studijų programa –
pagrindinius studijų turinio parametrus aprašantis dokumentas. Studijų rezultatais Studijų rezultatais
(learning outcomes) grindžiamų programų kūrimo/atnaujinimo/tobulinimo metodika. Studijų turinio
tyrimai: studijų programų kokyb÷s vertinimas. Studijų metodai ir jų praktinis taikymas: reprodukcinio,
interpretacinio ir kūrybinio mokymo(si) metodai ir priemon÷s. Efektyvų mokymąsi skatinantys
mokymo(si) modeliai: nuoseklus ir probleminis mokymas. Produktyvios mokymo(si) aplinkos
sukūrimo strategijos. Atvirasis ir distancinis mokymasis. Studijavimo pasiekimų tikrinimas,
vertinimas ir įvertinimas. Vertinimo sistemos: diagnostin÷, apibendrinančioji, formuojamoji,
kaupiamoji.
4. Studijų proceso kokyb÷s vertinimas
Švietimo kokyb÷s samprata. Studijų turinio ir proceso kokyb÷s vertinimo sistema.
5. Asmenybin÷ ir profesin÷ d÷stytojo saviugda.
D÷stytojo kaip andragogo veiklos funkcijos ir kompetencijos. Savęs pažinimas, savo veiklos
vertinimas, saviugda ir profesin÷s karjeros planavimas.
Doktoranto pasiekimų vertinimas
Atsiskaitoma kaupiamojo balo principu (Kriterinis, sumuojamasis vertinimas. Savarankiškas darbas
(parengtas studijų dalyko programos aprašo (savo tyrimų tematikos ar kitu pagrindu) projektas) – 25%;
pademonstruotas, įgyvendintas (studijų dalyko programos struktūrinio vieneto didaktinis projektas) 25%, egzaminas (studijų programos fragmento analiz÷ ir įvertinimas) -50%.)
Egzamine siekiama atskleisti, ar doktorantai:
1. Interpretuoja teorinius ir politinius švietimo teiginius, diskutuoja,
2. Nustato studijuojančiųjų studijų poreikius bei tikslus.
3. Apibr÷žia svarbiausius didaktinius aukštojo mokslo parametrus ir jų priklausomybę.
4. Paaiškina parenkamų studijų formų bei metodų tinkamumą.
5. Formuluoja studijų pasiekimų vertinimo kriterijus.
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