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Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių)
Modulyje sudaromos galimyb÷s studentams svarstyti esminius mokslinio darbo ir temos pasirinkimo
klausimus, analizuoti objekto ir raiškos aspektus, argumentuoti tyrimo parametrų pasirinkimo ir
formuluot÷s problematiką. Kiekybinių ir kokybinių tyrimo metodų derm÷s ir tarpusavio sąveikai
metodologijos pilnatv÷je taip pat skiriamas d÷mesys.
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių)
The objective of this course is to develop the PhD students‘ knowledge of social research in education,
to develop the students’ abilities to implement the empirical research in valid and reliable way, to
develop the students’ attitudes to recognize the value of research in production of new knowledge.
Research designing (defining ontology, epistemology, research question and object, hypotheses and
assumptions, sampling etc.), the attributes of qualitative and quantitative methods, research quality, these topics are discussed in the course in relation with research proposals of PhD students.
Studijų rezultatai
Baigę šį modulį doktorantai geb÷s:
1. Apibūdinti socialinio tyrimo diskursyvinę problematiką suvokiant socialinių tyrimų esmines
paradigmas, epistemologines sampratas, kiekybinio bei kokybinio tyrimo esmines charakteristikas.
2. Projektuoti socialinį tyrimą tiriant švietimo ir ugdymo reiškinius apibr÷žiant tyrimo ontologiją ir
epistemologiją, formuluojant tyrimo klausimą, objektą, hipotezes, sudarant tyrimo imtį.
3. Įgyvendinti socialinio tyrimo – kiekybinio ir kokybinio - kokyb÷s užtikrinimo metodus taikant
pagrįstumo ir patikimumo, įtikinamumo ir patvirtinamumo procedūras.
4. Atpažinti etinius tyrimo atlikimo klausimus;
5. Vertinti etikos užtikrinimo priemonių tinkamumą ir jas ir taikyti tyrimo etikos užtikrinimo
priemones.
Turinys
1. Socialinio tyrimo tikslai. Socialinio tyrimo tikslai ir uždaviniai. Socialinių tyrimų tipai. Socialinio
tyrimo taikymo sritys.
2. Socialinio tyrimo pagrindai. Dedukcija versus indukcija. Pozityvizmas. Konstrukcionizmas ir
prasm÷s rekonstrukcijos. Kritin÷ teorija. Interpretatyvizmas. Feminizmas. Objektyvistin÷ ir
subjektyvistin÷ realyb÷s koncepcijos, Pozityvistin÷/ postpozityvistin÷, interpretatyvistin÷/
konstruktyvistin÷ ir emancipacin÷ paradigmos.
3. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Struktūruota tyrimo strategija ir standartizuotas duomenų
rinkimas. Konformacinis ir matavimo kiekybinių tyrimų aspektas. Nestruktūruota tyrimo strategija
ir nestandartizuotas arba pusiau standartizuotas duomenų rinkimas. Eksploracinis ir interpretacinis
kiekybinių tyrimų aspektas. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų trianguliacija.
4. Tyrimo kokyb÷. Pagrįstumo ir patikimumo samprata bei procedūros kiekybiniame tyrime.

Pasikliaujamumo ir patvirtinamumo samprata bei procedūros kokybiniame tyrime. Ekologinis
validumas.
5. Tyrimo etikos principai. Tyrimų etikos kodai. Jautrus tyrimas.
6. Tyrimo projektavimas. Tyrimo epistemologijos, teorijos, metodologijos ir metodų apsibr÷žimas.
Tyrimo socialinis ir mokslinis aktualumas. Tyrimo problema, klausimai, objektas, hipotez÷s,
tikslas ir uždaviniai. Objekto operacionalizacija. Tyrimo imties sudarymas.
7. Kiekybiniai duomenų rinkimo ir apdorojimo metodai. Latentinių ir manifestinių kintamųjų
samprata. Klausimyno sudarymas. Nuostatų matavimai. Eksperimentas. Steb÷jimas. Interviu.
Pusiau standartizuoto apklausos instrumento sudarymas. Giluminio interviu samprata. Focus ir
delfi grup÷s. Turinio analiz÷. Veiklos tyrimai. Atvejo analiz÷. Etnografinis tyrimas ir dalyvaujantis
steb÷jimas.
Doktoranto pasiekimų vertinimas
1. Parengtas individualaus edukologijos disertacinio tyrimo projektas, kuriame apibūdinta tyrimo
ontologin÷ ir epistemologin÷ perspektyvos, apibūdintas tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai,
hipotez÷s, įvardintas tyrimo klausimas ir apibūdinta tyrimo problema, aprašyti numatomos tyrimo
imties sudarymo procedūros, apibūdintas tyrimo kokyb÷s užtikrinimo metodai, parengtas tyrimo
instrumentarijaus projektas.
2. Išanalizuotos bent dvi edukologijos ir bent viena gretimos mokslų krypties disertacijos pagal
socialinio tyrimo parametrus, analizuotose disertacijose atpažintos stipriosios ir tobulintinos vietos.
3. Parengtas ir pristatytas metodologinis pranešimas pagal tam tikrus, iš anksto duotus, socialinio
tyrimo parametrus: tyrimo ontologija ir epistemologija; kiekybinio ir kokybinio tyrimo atributai ir
jų derinimas; tyrimo kokyb÷s užtikrinimo metodai; tyrimo etikos probleminiai klausimai.
4. Taikomasis kaupiamasis vertinimas, informacija detalizuojama diskusijoje (d÷l procentin÷s darbų
įvertinimo išraiškos)
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