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Studijų dalykas skirtas vystyti ir pl÷toti doktorantų nuostatas, geb÷jimus ir įgūdžius edukologijos
kokybinių tyrimų metodologijoje. Studijų modulį sudaro tokios temos: konceptualiojo tyrimo sąranga;
kokybinio edukologijos tyrimo filosofin÷ ir konceptualioji metodologijos sąranga; kokybinio

edukologijos tyrimo dizainai ir imtys; kokybinių duomenų rinkimo procesas ir tyrimo
instrumentai edukologijos tyrime; kokybinių duomenų analiz÷s procesas ir rezultatų
validavimas edukologijos tyrime; tarptautin÷ ir tarpkultūrin÷ kokybinio edukologijos tyrimo
dimensija; multidiscipliniškumas ir tarpdiscipliniškumas kokybiniame edukologijos tyrime;
tyr÷jų komandos darbas, vykdant kokybinį edukologijos tyrimą; kokybinio edukologijos
tyrimo rezultatų pristatymo formatai ir mokslo šaltinių tipai
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių)

The study module is designed for (self) development of qualitative educational research
methodology attitudes, abilities and skills. The module consists of the following topics
concerning Qualitative Research Methodology in Education: framework of conceptual
research, philosophical and conceptual methodological framework, designs and samples,
qualitative data collection process and research tools, qualitative data analysis process and
validation of results, international and intercultural research dimension, multidisciplinity and
interdisciplinity, team-work among researchers, in formats and types of research resources
concerning research results‘ presentation.
Studijų rezultatai

Baigę šį modulį doktorantai geb÷s:
1. Perimti kokybinių tyrimų sklaidos patirtį nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje
bei numatyti jos pl÷tot÷s galimybes.
2. Įvertinti kokybinių tyrimų adekvatumą etin÷ms, kultūrin÷ms normoms bei švietimo
principams.
3. Įvertinti švietimo reiškinius kokybinių tyrimų filosofijos ir metodologijos kontekste.
4. Taikyti tarpdisciplinines žinias ir geb÷jimus projektuojant bei vykdant kokybinius
tyrimus.
5. Interpretuoti švietimo tyrimus šiuolaikinių socialinių mokslų pasiekimų kontekste.
6. Identifikuoti kokybinio tyrimo problemą, parenkant kokybinio tyrimo metodus.
7. Parengti empirinio kokybinio tyrimo instrumentus.
8. Interpretuoti kokybinio tyrimo rezultatus pagal pasirinktą konceptualiąją sąrangą.

9. Pateikti tyrimo apibendrinimus diskusijos parametre, formuluoti išvadas ir
rekomendacijas gautų tyrimo rezultatų pagrindu.
Turinys

1.Teorinis tyrimas kokybiniame edukologijos tyrime.
2. Kokybinio edukologijos tyrimo filosofin÷ ir konceptualioji metodologijos sąranga.
3.Kokybinio edukologijos tyrimo dizainai ir imtys.
4.Kokybinių duomenų rinkimo procesas ir tyrimo instrumentai edukologijos tyrime.
5. Kokybinių duomenų analiz÷s procesas ir rezultatų validavimas edukologijos tyrime.
6. Tarptautin÷ ir tarpkultūrin÷ kokybinio edukologijos tyrimo dimensija.
7. Multidiscipliniškumas ir tarpdiscipliniškumas kokybiniame edukologijos tyrime.
8. Tyr÷jų komandos darbas, vykdant kokybinį edukologijos tyrimą.
9. Kokybinio edukologijos tyrimo rezultatų pristatymo formatai ir mokslo šaltinių
tipai.
Doktoranto pasiekimų vertinimas

Doktorantūros studijų programos modulyje taikoma kaupiamoji sistema. Rengiamas
savarankiškas kokybinio tyrimo dizainu besiremiantis kūrybinis darbas disertacinio tyrimo
mokslo problemos kontekste (75% baigiamojo vertinimo balo) bei laikomas egzaminas
(25% baigiamojo vertinimo balo). Doktorantai, studijuodami modulį, atlikdami
savarankišką darbą ir laikydami egzaminą, pademonstruos pasiekimus, remiantis įgytais
geb÷jimais:
•
Pagrįsti edukologinio kokybinio tyrimo ontologija, gnoseologija, epistemologija ir
aksiologija.
•
Analizuoti edukologijos kokybinio tyrimo metodologijos terminologija bei
apibūdintos kokybinio edukologijos tyrimo žinių pozicijos ir dizainai.
•
Pagrįsti ir konceptualiai susieti metodologiniai tyrimo parametrai bei apibūdintos ir
gretintos kokybinio edukologijos tyrimo strategijos, taip pat apibūdinti ir gretinti
kokybinių duomenų rinkimo ir analiz÷s metodai.
•
Pagrįstas kokybinių duomenų rinkimo ir / ar analiz÷s metodų derinimas edukologijos
kokybiniame tyrime.
•
Įvertinti ir argumentuoti metodologiniai parametrai tikslinių (orientuotų į vertinimą,
veiklą, veiksmą, sritis, pokyčius, patirtis, kontekstus) edukologijos kokybinių tyrimų
parametrai.
•
Vertinti ir apibendrinti edukologijos kokybinių tyrimų rezultatų interpretacija pagal
metodologijos korektiškumo ir tarptautiškumo kriterijus.
•
Sukurti ir pagrįsti kokybinio ir mišraus edukologijos tyrimo dizainai.
•
Suformuoti ir pagrįsti parengto kokybinio edukologijos tyrimo projekto struktūros bei
metodologijos parametrai.
•
Sukurti ir pagrįsti edukologijos kokybiniam tyrimui aktualūs instrumentai.
•
Priimti tinkami ir argumentuoti etikos sprendimai konkretaus edukologijos kokybinio
tyrimo kontekste. Savarankiškame darbe turi būti surinkti kokybiniai duomenys, jie
analizuoti ir apibendrinti, interpretuoti rezultatai.
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