
 

  
 

KŪNO KULTŪRA IR SPORTAS 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Studijos kūno kultūros ir sporto magistrantūroje sudaro galimybę įgyti reikiamų edukologijos, sporto 
tyrimų metodologijos gebėjimų taikyti tarpdisciplinines žinias, išmanyti ne tik šalies ir ES sporto, bet 
ir švietimo politiką, suprasti švietimo ir sporto integracines sąsajas ir pasirengti mokslininko ir sporto 
pedagogo edukacinei veiklai. Absolventas gebės suprasti Lietuvos ir ES švietimo ir sporto strateginius 
tikslus, mokės analizuoti bei vertinti pasaulio, ES ir Lietuvos kūno kultūros ir sporto kaitą, būti 
sportinės edukacijos strategu ir lyderiu, gebės modeliuoti kūno kultūros ir sporto programas skirtingų 
amžiaus grupių asmenims, reikalingas moksliniams tyrimams vykdyti ir naujovėms diegti, priimti 
organizacinius ir mokslinius sprendimus, gebės planuoti savo profesinę karjerą. 
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STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI  
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Akademinė užsienio kalba  SDK 3 
Sporto fiziologijos tyrimų metodologija  SKD 6 
Edukologijos tyrimų metodologija  SKD 9 
Fininio ugdymo sistemos ir technologijos 
arba 
Sportininkų rengimo technologijos 

 PDF 9 

Magistro darbo teoriniai pagrindai  SKD 3 
Iš viso:   30 
  
II semestras 
  
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Šiuolaikinė didaktika  
arba  
Modernioji psichologija 

 PDF 3 

Sporto psichologijos tyrimų metodologija  SKD 6 
Judesių valdymas  SKD 6 
Sporto edukologija  SKD 9 
Sveikatos stiprinimo programų projektavimas 
arba 
Švietimo ir sporto projektų valdymas 

 PDF 6 

Iš viso:   30 
  
III semestras 
  
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Mokslo tiriamoji praktika  P 12 
Mokslo darbo projektas  SKD 3 
Sporto biologija  SKD 6 
Rekreacijos strategijos  SKD 4 
Taikomoji statistika  SKD 5 
Iš viso:   30 
  
IV semestras 
  
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Magistro darbas  BD 30 
Iš viso:   30 
  
 Kodėl verta studijuoti šią programą? 
 



Studijos kūno kultūros ir sporto magistrantūroje sudaro galimybę įgyti reikiamų edukologijos, sporto 
tyrimų metodologijos gebėjimų taikyti tarpdisciplinines žinias, išmanyti ne tik šalies ir ES sporto, bet 
ir švietimo politiką, suprasti švietimo ir sporto integracines sąsajas ir pasirengti mokslininko ir sporto 
pedagogo edukacinei veiklai. Absolventas gebės suprasti Lietuvos ir ES švietimo ir sporto strateginius 
tikslus, mokės analizuoti bei vertinti pasaulio, ES ir Lietuvos kūno kultūros ir sporto kaitą, būti 
sportinės edukacijos strategu ir lyderiu, gebės modeliuoti kūno kultūros ir sporto programas skirtingų 
amžiaus grupių asmenims, reikalingas moksliniams tyrimams vykdyti ir naujovėms diegti, priimti 
organizacinius ir mokslinius sprendimus, gebės planuoti savo profesinę karjerą. 
 
Karjeros galimybės 
 
Baigusieji magistrantūros studijas mokslininko karjeros siekti ir aukštos kvalifikacijos dėstytojais tapti 
gali pasirinkę edukologijos studijas doktorantūroje. Gali dirbti aukštosiose mokyklose dėstytojais, 
asistentais, lektoriais; taip pat ugdymo įstaigose, kuriose reikalaujama magistrantūros studijose įgytų 
kompetencijų. 
 
Praktikos 
  
Kūno kultūros ir sporto magistrantūros programos studentai atlieka mokslo tiriamąją praktiką ir 
profesijos kompetencijų pedagoginę tiriamąją praktiką. Jos vyksta sporto mokslo instituto 
laboratorijose, bendrojo ugdymo bei sporto mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose. 
 
Tarptautiškumas 
 
Pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą studentai gali išvykti studijuoti į kitas ES šalis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


