
 

  
 

ŠVIETIMO VADYBA IR LYDERYSTĖ 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Magistrantūros studijų programa Švietimo vadyba ir lyderystė skirta parengti švietimo vadybininkus, 
gebančius vadovauti įvairaus lygmens švietimo institucijoms, organizuoti ugdymo procesą, 
grindžiamą moderniomis technologijomis, būti lyderiu ugdymo procese ir vadyboje, atlikti 
edukacinius mokslinius tyrimus.   
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas:  6211MX014 
Studijų sritis: Ugdymo mokslai 
Studijų kryptis: Edukologija 
Studijų trukmė: NL - 2 metai, I - 3 metai 
Programos apimtis kreditais: 120 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: ugdymo mokslų magistras 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI 
 
 I semestras 
Dalyko pavadinimas Kodas Kreditai 
Švietimo politika   6 
Švietimo vadyba   6 
Lyderystė: teorija ir praktika   6 
Edukologinių tyrimų metodologija   6 
Pasirenkamieji dalykai 
1) Pasidalytoji lyderystė ir bendradarbiavimas 
2) Kokybės kultūra 

  6 

Iš viso:    30 
  
II semestras 
Dalyko pavadinimas Kodas Kreditai 
Švietimo teisė   5 
Švietimo organizacijos finansų valdymas   5 
IKT švietime: duomenų bazės ir informacijos valdymas   6 
Komandinė lyderystė ir švietimo projektų vadyba   8 
Pasirenkamieji dalykai 
1) Organizacijos kultūra ir besimokančiųjų bendruomenių kūrimas 
2) Kokybės vadybos sistemos 

  6 

Iš viso:   30 
  
III semestras 
Dalyko pavadinimas Kodas Kreditai 
Švietimo organizacijų kokybės vadyba   6 
Švietimo stebėsena   8 
Įtraukiojo ugdymo vadyba   5 
Magistro darbo rengimas: baigiamojo darbo projektas    6 
Pasirenkamieji dalykai 
1) Lyderystės ugdymas edukacinėje praktikoje 
2) Mokymo / studijų programų kokybė 

  5 

Iš viso:   30 
  
IV semestras 
Dalyko pavadinimas Kodas Kreditai 
Mokslinė – tiriamoji praktika   6 
Magistro darbo rengimas   24 
Iš viso:   30 
 
 
Kodėl verta studijuoti šią programą? 
 



Šią programą rekomenduotina rinktis tiems, kurie ketina tapti  švietimo vadybininkais-lyderiais. 
Magistrantūros studijų programa Švietimo vadyba ir lyderystė skirta parengti švietimo vadybininkus, 
gebančius vadovauti įvairaus lygmens švietimo institucijoms, organizuoti ugdymo procesą, 
grindžiamą moderniomis technologijomis, lyderiauti ugdymo procese ir vadyboje, atlikti edukacinius 
mokslinius tyrimus. 
  
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis 
 
Suteikiamas edukologijos magistro laipsnis 
  
Programos tikslas 
 
Studijų programos tikslas – parengti kompetentingus švietimo vadybininkus-lyderius, gebančius 
vadovauti ir pasiekti visapusiškų lyderystės raiškos rezultatų įvairiose ugdymo proceso srityse 
(formaliajame, neformaliajame ugdyme) ir lygmenyse (ikimokykliniame, bendrojo ugdymo mokyklos, 
profesinio rengimo, aukštosios mokyklos). 
  
Ko išmoksiu ir ką studijuosiu? 
 
Absolventai moka taikyti šiuolaikines vadybos ir lyderystės teorijas ugdymo proceso ir švietimo 
institucijų vadyboje, taip pat ugdomąjį vadovavimą edukacinėje praktikoje ir švietimo institucijų 
vadyboje, vadovautis švietimo teisės pagrindais organizuojant švietimo institucijos veiklą, projektuoti 
švietimo institucijos biudžetą, atlikti edukacinės realybės tyrimus, naudojant kiekybinių ir kokybinių 
tyrimų strategijas. 
  
Pagrindiniai studijų dalykai 
 
Švietimo vadyba, Švietimo politika, Lyderystė: teorija ir praktika, Švietimo teisė, IKT švietime: 
duomenų bazės ir informacijos valdymas, Komandinė lyderystė ir švietimo projektų vadyba, Švietimo 
organizacijų kokybės vadyba, Švietimo stebėsena, Įtraukiojo ugdymo vadyba.  
  
Praktika 
 
Mokslinė-tiriamoji praktika atliekama universitete, Švietimo ir mokslo ministerijoje ir jai pavadžiose 
įstaigose. Studijų metu įgyjama reikiama kvalifikacija darbui įvairiose švietimo institucijose: 
universitetuose, kolegijose, profesinėse mokyklose, gimnazijose, bendrojo ugdymo mokyklose, darbo 
rinkos centruose. Galimybė tęsti studijas trečioje studijų pakopoje. 
  
Studijos užsienyje 
 
Studentai gali dalyvauti Erasmus+ studentų mainų programoje ir studijuoti Europos Sąjungos šalių 
universitetuose Belgijoje, Danijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir kt. 


