
 

  
 

TAIKOMOJI ETIKA 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Taikomosios etikos magistrantūros studijų programa yra gavusi tarptautinę akreditaciją 6 metams. 
Programos branduolį sudaro Lietuvos švietimo politikos, medijų, verslo, politinės etikos, neįgaliųjų 
socialinių erdvių, įvaizdžio socialiniuose procesuose, moderniosios civilizacijos krizės, 
postmodernistinės, sociodinaminės etikos ir kt. dalykų studijos. Jos skirtos tiems, kurie siekia tapti 
edukologijos magistrais, įgijusiais bendrąsias švietimo, lyderystės, mokymosi ir profesinio tobulėjimo 
ir specialiąsias etinio ugdymo turinio konstravimo, įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo bei 
edukologinių tyrimų kompetencijas. 
 
Baigusieji šią programą galės dėstyti gimnazijose ir kolegijose, dirbti viešojo administravimo srityje 
su švietimu susijusiose įstaigose, taikomosios etikos centruose, dalyvauti organizacijų etikos 
komitetuose, kurti etikos kodeksus ir būti etiniais auditoriais. Yra galimybė rinktis socialinių mokslų 
srities edukologijos krypties doktorantūrą. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 621X20012 
Studijų sritis: Socialiniai mokslai 
Studijų kryptis: Edukologija 
Studijų trukmė: NL - 2 metai, I - 3 metai 
Programos apimtis kreditais: 120 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: edukologijos magistras 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI 
 
 I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Socialinės edukacijos etika SKD 6 
Feministinė etika  SKD 6 
Moderniosios civilizacijos krizė ir asmens dorovinis apsisprendimas  SKD 6 
Įvaizdis socialiniuose procesuose  SKD 6 
Socialinės edukacijos projektai  SKD 6 
Iš viso:   30 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Sociodinamikos etika  SKD 6 
Etika ir politika  SKD 6 
Verslo etika  SKD 6 
Edukologinių tyrimų metodologija. Magistro darbo rengimas  SKD 6 
Aukštojo mokslo didaktika  SKD 6 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Postmodernistinė etika  SKD 6 
Žmogaus teisės: idėjos ir problemos  SKD 6 
Medijų etika  SKD 6 
Neįgaliųjų socialinės erdvės  SKD 6 
Situacijų valdymas grupėje ir bendruomenėje  SKD 6 
Iš viso:   30 
  
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Mokslinė tiriamoji praktika  P 6 
Magistro darbas  BD 24 
Iš viso:   30 
  
Kodėl verta studijuoti šią programą? 
  
Taikomosios etikos magistrantūos studijų programa skirta tiems, kurie siekia tapti edukologijos 
magistrais, įgijusiais bendrąsias švietimo, lyderystės, mokymosi ir profesinio tobulėjimo ir 
specialiąsias etinio ugdymo turinio konstravimo, įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo bei 
edukologinių tyrimų kompetencijas. Studijų programos skiriamieji bruožai: atitikimas šiuolaikinėms 
švietimo aktualijoms ir poreikiams, studijų dalykų įvairovė, mokslinių tiriamųjų gebėjimų gilinimas. 
  
Ko išmoksiu? 



  
Magistrantai išmoks taikyti svarbiausias šiuolaikinės taikomosios etikos koncepcijas ir vadovausis 
taikomosios etikos teoriniais modeliais, spręsdami dorovines problemas, priimdami etinius 
sprendimus, gebės moksliniu požiūriu ir etiniu aspektu analizuoti socialinius reiškinius, pozityviai 
spręs dorovines bendravimo problemas ir konfliktus, gebės numatyti ir argumentuotai pagrįsti jų 
sprendimo būdus, korektiškai taikys tyrimų metodus ir interpretuos gautus duomenis, gebės daryti 
išvadas, jų pagrindu prognozuoti ugdymo pokyčių tendencijas doroviniame kontekste. 
  
Karjeros galimybės 
  
Baigusieji šią programą galės dėstyti gimnazijose, kolegijose, dirbti viešojo administravimo srityje su 
švietimu susijusiose įstaigose, taikomosios etikos centruose, dalyvauti organizacijų etikos 
komitetuose, kurti etikos kodeksus ir būti etiniais auditoriais. Galimybė rinktis socialinių mokslų 
srities edukologijos krypties doktorantūrą. 
  
Pagrindiniai studijų dalykai 
  
Lietuvos švietimo politika ir etika, moderniosios civilizacijos krizė ir asmens dorovinis 
apsisprendimas, įvaizdis socialiniuose procesuose, sociodinamikos etika, verslo etika, žmogaus teisės, 
neįgaliųjų socialinės erdvės. 
  
Studijos užsienyje 
  
Studentai galės dalyvauti Erasmus studentų mainų programoje ir studijuoti Europos Sąjungos šalių 
universitetuose Belgijoje, Danijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir kt. 
 
 


