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Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių)
Pad÷ti edukologijos doktorantui pažinti ir suprasti psichologinius, kognityvinius ir socialinius kaitos
procesus, kuriuos asmuo patiria dabartiniame socialiniame, ekonominiame bei istoriniame kontekste.
Įvertinami reiškiniai, vykstantys šiuolaikiniame darbo veiklos pasaulyje. Sudaromi ir apginami nauji
apibendrinimai pagrįsti paradigmin÷mis žiniomis apie profesiją, atskirus profesijos aspektus. Didelis
d÷mesys skiriamas profesiškai kryptingos, aktyvios asmenyb÷s formavimuisi ir su profesija susijusių
problemų sprendimui. Atliekama kompetencijos ir kvalifikacijos sampratų dabartiniame darbo veikos
kontekste interpretacija. Atskleidžiama nacionalin÷ kvalifikacijų sistema, jos struktūra, principai ir
procesai.
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių)
The module is designed to help a doctoral student to learn and comprehend psychological, cognitive
and social processes of change which an individual perceives in present social, economical and
historical context. The module evaluates the phenomena which happen in modern labour
environment. New generalizations based on fundamental knowledge about a profession, and certain
aspects of a profession. are formed and defended. Much attention is given for the preparation of a
professionally directed and active personality as well as for the solutions of problems associated with
a profession. The module adds to the studies and interpretation of the concepts of qualifications and
competence in the present labour environment. Also the module highlights the system, stucture,
principles and processes of national qualifications.
Studijų rezultatai

Baigę šį modulį doktorantai geb÷s:
1. Aiškinti teorinius studijų dalyko aspektus, su kitais tyr÷jais vesti mokslinę diskusiją, susijusią su
studijuojamo dalyko kontekstu ir aplinkyb÷mis, kelti tikslingus klausimus ir atsakyti į juos
pasitelkiant žinias ir vaizduotę.
2. Apibūdinti studijų dalyko kategorijų ( darbas, profesija, pašaukimas, profesionalas, profesiograma,
kvalifikacija, kompetencijos ir kt.) atradimo/atsiradimo, išprotavimo, kilimo procesą.
3. Formuluoti, grįsti ir apginti naujus apibendrinimus apie profesiją ir jos sąsajas su žmogaus
psichosocialine raida.
4. Įvertinti ir pagrįsti socialinių transformacijų santykį su žmogaus profesine veikla.
5. Atskleisti kompetencijos ir kvalifikacijos santykį bei jų vietą veiklos ir švietimo sistemų
sandūroje.
6. Apibr÷žti nacionalin÷s kvalifikacijų sąrangos ir kvalifikacijų sistemos santykį ir išskirti
kvalifikacijų sąrangos lygmenis.
7. Įvertinti ir pagrįsti profesijos ir žmogaus psichosocialin÷s raidos sąsajas filosofiniu, moksliniu ir
praktiniu (savo pačių gyvenimo patirties bei asmenin÷s profesin÷s karjeros raidos) aspektais.

Turinys
1. Psichosocialin÷s raidos samprata, ypatyb÷s šiuolaikin÷s gyvensenos realijų kontekste.
2. Pažintis su profesija.
Dabarties darbo sampratos diskursas. Darbas žmogaus ir visuomen÷s gyvenime. Darbas ir
profesija. Profesijos sampratos raida. Profesijos sąvokos. Profesionalas. Profesija ir pusiau
profesija. Pašaukimas, darbas ir profesija. Profesijų klasifikacija. Profesijos paveikslas.
Profesiograma. Pasaulio socialin÷s transformacijos ir profesija.
3. Veiklos pasaulio dinamika ir profesija.
Kompetencija ir kvalifikacija bei jų sampratų interpretacija. Nacionalin÷s kvalifikacijų
sistemos samprata. Svarbiausi nacionalin÷s kvalifikacijų sistemos principai ir kūrimo
metodologija. Nacionalin÷s kvalifikacijų sistemos prielaidos ir Europos Sąjungos politin÷s
direktyvos. Nacionalin÷ kvalifikacijų sąranga, sektorin÷s kvalifikacijų sąrangos, aukštojo
mokslo kvalifikacijų sąranga. Nacionalin÷s kvalifikacijų sistemos procesai. Nacionalin÷s
kvalifikacijų sistemos efektyvumo prielaidos ir kvalifikacijų sistemos valdymas. Europos
kvalifikacijų sąranga mokymuisi visą gyvenimą ir jos reikšm÷ tarptautiniam ir tarpsektoriniam
kvalifikacijų atitikmenų nustatymui
Doktoranto pasiekimų vertinimas
Mokymosi kurse aplankas 4 užduočių pagrindu (po 25%), studentai skatinami juo remtis ir parengti
pranešimą nacionalin÷je ar tarptautin÷je konferencijoje.
1. Pateikti ir apibūdinti individo psichosocialin÷s raidos etapai bei ypatyb÷s šiuolaikinio gyvenimo
realijų kontekste.
2. Įvardinta, interpretuota problema, kurios išryškinimas ar atskleidimas gal÷tų prisid÷ti prie
šiuolaikinio žmogaus psichosocialin÷s raidos pažinimo ir raidos palaikymo priemonių
identifikavimo.
3. Pateiktos substancin÷s ir procedūrin÷s studijų dalyko turinio dalies ( pažintis su profesija ) žinios.
4. Atskleistas ir pagrįstas socialinių transformacijų santykis su žmogaus psichosocialine raida
5. Išvardintos ir apibūdintos bendrųjų kompetencijų teorijos.
6. Išskirtos ir paaiškintos Nacionalin÷s kvalifikacijų sistemos prielaidos ir Europos Sąjungos
politin÷s direktyvos.
7. Apibūdintas kompetencijos ir kvalifikacijos santykis bei jų vieta veiklos ir švietimo sistemų
sandūroje.
8. Apibr÷žtas nacionalin÷s kvalifikacijų sąrangos ir kvalifikacijų sistemos santykis, išskirti
kvalifikacijų sąrangos lygmenys.
9. Įvertinta švietimo sistemoje teikiamų kvalifikacijų lygmenin÷ struktūra.
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