
 

  
 

TECHNOLOGIJŲ EDUKOLOGIJA 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Jei siekiate būti ugdymo lyderiu, inovatyvių idėjų skleidėju ir tobulinti edukologinių tyrimų 
kompetenciją, Jūs būsite pirmas technologinio ugdymo sklaidoje ir kelią parodysite kitiems! 
Technologijų edukologijos magistrai gali dirbti technologijų mokytojais bendrojo ugdymo ir 
profesinėse mokyklose, mokymo centruose, neformaliojo švietimo įstaigose, asistentais 
universitetuose ir dėstytojais kolegijose arba tęsti studijas edukologijos krypties doktorantūroje. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Sporto ir gamtamokslinio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 6211MX017 
Studijų sritis: Ugdymo mokslai 
Studijų kryptis: Edukologija 
Studijų trukmė: NL - 2 metai 
Programos apimtis kreditais: 120 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: ugdymo mokslų magistras 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI 
 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Verslas ir vadyba  SKD 5 
Edukologiniai tyrimai  SKD 5 
Mokslinė komunikacija/ Socialiniai tyrimai švietimo sistemoje  PDF 3 
Inovatyvūs technologinio ugdymo metodai  SKD 5 
Socialinių kompetencijų ugdymas  SKD 6 
Švietimo projektų vadyba  SKD 6 
Iš viso:   30 
   
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Šiuolaikinė didaktika / Modernioji psichologija   PDF 4 
Šiuolaikinės mitybos ir maisto koncepcijos. Vegetarinė mityba / 
Šiuolaikinės mitybos ir maisto koncepcijos. Dietinė mityba  PDF 8 
Dalykinė komunikacija   SKD 6 
Lyginamoji andragogika / Neformalusis suaugusiųjų švietimas  SKD 8 
Magistro darbo projektas  SKD 4 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Ekologinė kultūra  SKD 6 
Tarpkultūrinis ugdymas  SKD 8 
Neformalus technologinis ugdymas  SKD 4 
Ugdymas ir lygios galimybės  SKD 6 
Tiriamoji praktika SKD 6 
Iš viso:   30 
  
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Baigiamasis darbas  BD 30 
Iš viso:   30 
  
 
 
 
  
 
Kodėl verta studijuoti šią programą? 
 



Jei siekiate būti ugdymo lyderiu, inovatyvių idėjų skleidėju ir tobulinti edukologinių tyrimų 
kompetenciją, Jūs būsite pirmas technologinio ugdymo sklaidoje ir kelią parodysite kitiems! 
 
Karjeros galimybės 
 
Technologijų edukologijos magistrai gali dirbti technologijų mokytojais bendrojo ugdymo ir 
profesinėse mokyklose, mokymo centruose, neformaliojo švietimo įstaigose, asistentais 
universitetuose ir dėstytojais kolegijose arba tęsti studijas edukologijos krypties doktorantūroje. 
 
Praktikos 
 
Technologijų edukologijos magistrantai atlieka tiriamąją praktiką, kurios metu planuoja, organizuoja, 
vykdo mokslinius tyrimus įvairiose švietimo institucijose, analizuoja, interpretuoja, vertina tyrimų 
duomenis ir juos skelbia specialistų ir ne specialistų auditorijai. Studentai turi galimybę studijuoti 
užsienio universitetuose pagal Erasmus mainų programą. 
 
 


