
 

DALYKO (Magistro baigiamasis darbas) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

Magistro baigiamasis darbas  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: 
Lilija Duoblienė 

Kitas (-i): magistro darbų vadovai 

Filosofijos fakultetas 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) lygmuo Dalyko (modulio) tipas 

2  privalomas 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

nuolatinė 4 semestras Lietuvių arba anglų 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Edukologinių tyrimų metodologija 

Projektinės veiklos modeliavimas 

Profesinė praktika 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

Įvykdyti 1,2,3 semestre preliminarūs baigiamojo 

rašto darbai pagal vertinimo/atsiskaitymo 

reikalavimus 

 

Dalyko (modulio) 

apimtis kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

30 800 16 784 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

 Parengti studentus identifikuoti mokslinę problemą, savarankiškai planuoti ir metodologiškai atlikti 

ugdymo/ švietimo tyrimus savo pasirinktoje specializacijoje, juos pateikti išbaigto mokslinio darbo 

pavidalu ir viešai apginti. 

 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Gebės formuluoti ir analizuoti sudėtingas 

edukacines problemas remiantis teorine 

literatūra bei metaanalize ir pristatyti jas 

pranešimo formoje. 

Literatūros ir dokumentų 

atranka ir analizė; 

Mokslinės problemos 

formulavimas; 

Konsultacijos su darbo 

vadovu teorinio tyrimo 

klausimais. 

Mokslinės problemos 

pagrindimas 

Teorinio tyrimo planas raštu 

ir jo pristatymas; 

Galutinį vertinimą atlieka 

oponentas ir gynimo 

komitetas. 

Atsižvelgdami į socialinės ir etinės 

atsakomybės aspektus, profesinės etikos 

normas, gebės metodologiškai sukonstruoti 

empirinį tyrimą, jį tinkamai atlikti ir 

parengti mokslinio tyrimo ataskaitą. 

Konsultacijos su darbo 

vadovu dėl metodologijos, 

empirinio tyrimo, išvadų ir 

interpretacijų bei jų 

pateikties pagal profesinės 

mokslininko etikos normas. 

Pasirinktos struktūros ir 

empirinio tyrimo 

instrumentų pagrindimas. 

Lentelių ir paveikslų 

pateiktis ir analizė. 

Galutinį vertinimą atlieka 

oponentas ir gynimo 

komitetas. 

Gebės naudoti tradicinius (rašytinius) ir IT 

šaltinius tyrimui atlikti, korektiškai pateikti 

bibliografiją ir nuorodas. 

Savarankiškas darbas su 

įvairiais šaltinias 

(rašytiniais, dokumentais, 

e-šaltiniais, vaizdo 

medžiaga). Konsultacijos 

su darbo vadovu. 

 

Tinkamas nuorodų ir 

šaltinių pateikimas, 

citavimas. 

Galutinį vertinimą atlieka 

oponentas ir gynimo 

komitetas 



Gebės dalyvauti teoriniame švietimo 

diskurse, tinkamai naudodami mokslinį 

žodyną, oponuoti diskusijos dalyviams, 

žodžiu pateikti argumentus savo teiginiams 

pagrįsti 

Diskusijos su dėstytojais ir 

studentais konsultacijų ir 

seminarų  metu 

Magistro rašto darbo 

pristatymas ir diskusijos. 

Galutinį vertinimą atlieka 

oponentas ir gynimo 

komitetas 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys 
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Užduotys 

1. Mokslo tiriamojo darbo temos 

pasirinkimas. Darbo temos ir 

tyrimo aktualumo pagrindimas, 

mokslinio tyrimo gairės: 

problemos, tikslo, uždavinių, 

objekto, hipotezės formulavimas, 

ginamų teiginių formulavimas. 

 

 2     2 40  Liiteratūros analizė. 

Mokslinės  

tiriamosios problemos 

iškėlimasir magistro 

darbo idėjos 

pagrindimas.  

Literatūros šaltiniai 

priklauso nuo 

pasirinktos temos  

  

2. Darbo tipo parinkimas. Darbo 

struktūros planavimas. Mokslinio 

darbo sudedamųjų dalių turinio 

atskleidimo loginės sekos analizė. 

Mokslinės medžiagos kaupimas ir 

apdorojimas, metodologijos 

pasirinkimas. 

 

 2     2 50  Liiteratūros analizė. 

Plano ir 

metodologijos 

juodraštis. 

Literatūros šaltiniai 

priklauso nuo 

pasirinktos temos  

 

3. Mokslinių tekstų analizė. 

Mokslinis stilius. Mokslinė kalba. 

Terminija. 

 2     2 260 Lliteratūros analizė. 

Teorinės dalies 

juodraštis. 

Literatūros šaltiniai 

priklauso nuo 

pasirinktos temos. 

4. Empirinių mokslinio tyrimo 

metodų parinkimas, pagrindimas. 

 2     2 190 Empirinio tyrimo 

instrumentas ir 

duomenų apdorojimo 

pasirinktis. 

5. Duomenų analizė ir 

interpretacija, rezultatų diskusija. 

Naudojimasis šaltiniais, 

bibliografinis aprašas. Akademinė 

etika (akademinis sąžiningumas). 

 4     4 120 Lentelių, paveikslų, 

grafikų juodraštis, 

duomenų analizė ir 

interpretacija. 

Nuorodų, šaltinių 

pateiktis. 

6. Darbo visuma ir koncepcija 

 Teorinio pobūdžio baigiamieji 

darbai skirti švietimo politikos ir 

ugdymo filosofijos bei švietimo 

metodologijos klausimų analizei. 

Šio pobūdžio darbuose empirinė 

medžiaga gali būti panaudota kaip 

 2     2 60 Užbaigtas rašto 

darbas su visomis 

privalomomis dalimis 

(įvadas, teorinė ir 

empirinė dalys, 

išvados ir diskusijos). 



pavyzdys, iliustruojantis 

baigiamojo darbo teorinius bei 

metodologinius principus.  

Empirinio pobūdžio baigiamieji 

darbai skirti aktualių 

švietimo/ugdymo problemų 

analizei, pagrįstai empirine 

medžiaga. Šio pobūdžio darbus 

sudaro teorinė ir empirinė dalys. 

Empiriniuose darbuose šalia įvairių 

statistinių duomenų analizės turi 

būti pateikta pirminių, t.y. darbo 

autoriaus atliktų tyrimų. 

7. Darbo pateikties reikalavimai 

 Magistro darbo apimtis - 50-70 

psl. (apie 100 000-140 000 spaudos 

ženklų). 

Įvadas – iki 5 psl., Išvados- 2-3 

psl., diskusijos – 5-10 psl. 

Ne mažiau nei 25 pozicijų 

literatūros sąrašas, iš jų ne mažiau 

nei pusė – užsienio kalba. 

 2     2 40 Galutinė magistro 

rašto darbo versija 

8. Darbo gynimas viešai prieš 

komisiją. 

       24 Pristatymo rengimas 

Iš viso 

 

 16     16 784  

 Studentai su pirmosiomis trimis temomis susipažįsta 1,2,3 semestro metu ir pradeda konstruoti bei 

rašyti magistro darbą konsultuojant darbo vadovui ir trijų kursų dėstytojams: “Edukologinių tyrimų 

metodologija”, “Projektinio darbo modeliavimas”, “Profesinė praktika (tiriamoji jos dalis)”. Galutinė  

šių temų realizavimo (magistro darbo dalių) patikra vyksta 4 semestre. 

 

Vertinimo strategija Svori

s, 

proc. 

Atsiskaity

mo laikas  

Vertinimo kriterijai 

Baigiamojo darbo tema, 

tyrimo idėja ir mokslinė 

problema (raštu) 

 Preliminari 

patikra: 1 

semestras, 

Gruodžio 1 

d.  

Moksliškumas, naujumas, aktualumas. 

Įvadas 

(raštu) 

 Preliminari 

patikra: 

2 semestras, 

Kovo 31 

Atitikimas reikalavimams, keliamiems įvado 

struktūrai . apimtis 3-5 psl. Aiškumas, nuoseklumas, 

pagrįstumas 

Teorinio tyrimo literatūra 

(raštu) 

 Preliminari 

patikra: 2 

semestras 

Kovo 3 1  

Apžvalgos platumas (lietuvių irk t. Šalių autorių, 

analizavusių psairinktą tyrimo temą). Ne mažiau kaip 

25 pozicijų literatūros sąrašas. Iš jų ne mažiau kaip 

pusė – užsienio kalba.  

Teorinės dalies 

pristatymas 

(raštu)  

 Preliminari 

patikra: 3 

semestras 

Spalio 1 d. 

 Apimtis 15-20 psl. Aiškumas, nuoseklumas, 

pagrįstumas, individualios interpretacijos, tinkamas 

citavimas. 

Empirinio tyrimo 

instrumentas (raštu) 

 Preliminari 

patikra: 3 

semestras  

lapkričio 1 

d.  

Empirinių duomenų rinkimo instrumentų pavyzdžiai. 

Tyrimo apimties pagrįstumas. Atitikmuo teoriniai 

daliai, tyrimo metodologijos pagrįstumas 



Empirines dalies  

(empirinio tyrimo 

duomenų analizės) 

pristatymas (raštu) 

 4 semestras 

kovo 15 d. 

Patikimumas, tinkama duomenų vizualizacija, analizė 

ir interpretavimas 

Diskusija   4 semestras 

balandžio 

15 d. 

Apimtis 3-5 psl. Gautų empirinių duomenų 

analizė/aptarimas pasirinktos tyrimo koncepcijos ir 

teorinės analizės kontekste 

Išvadų nuoseklumas, atitikimas išsikeltiems tyrimo 

uždaviniams ir hipotezėms 

Tarpinis atsiskaitymas už 

visą darbą (juodraštis) 

yra privalomas  

 4 semestras 

Gegužės 5 

Visos dalys sujungtos ir pateiktos raštu pagal 

baigiamojo darbo reikalvimus 

 

Oponentų skyrimas  

 

 4 semestras 

Gegužės 15 

Skiriamas pagal mokslo interesų srities atitikimą 

Preliminarus gynimas 

katedroje 

 4 semestras 

Gegužės 20  

15 min. Atlikto tyrimo ppt pristatymas (tyrimo 

problemos, objekto, tyrimo tikslo ir uždavinių tyrimo 

metodologijos. Gautų (preliminarių) duomenų analizės 

ir išvadų pateikimas. Konsultacinio, patariamojo 

pobūdžio vertinimas 

Pateikiama galutinė 

magistro darbo versija 

raštu (2 egz.) 

 4 semestras 

Gegužės 30 

Magistrinio darbo apimtis – 50-70 psl. (apie 100000-

140000 spaudos ženklų) 

Įvadas-iki 5 psl., išvados-2-3 psl., diskusijos- 3-5 psl. 

Ne mažiau kaip 25 pozicijų literatūros sąrašas, iš jų ne 

mažiau kap pusė- užsienio kalba 

Finalinė versija (įrištas/susegtas darbas) pateikiamas 

gynimui (katedros reikalų tvarkytojai), kai gaunamas 

vadovo parašas. 

Pateikiama e-versija VU 

duomenų bazėje viešam 

susipažinimui 

 1 diena 

prieš 

gynimą 

Pagal Filosofijos fakulteto rašto darbų reikalavimus; 

http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/studijos/Studentu_dar

bai.doc 

Oponentas pateikia 

atsiliepimą studentui ir 

katedros reikalų 

tvarkytojai 

 2 dienos iki 

darbų 

gynimo 

Pagal magistro darbų vertinimo reikalavimus  

Gynimas 

 

100 

proc.  

Birželio 

mėn. (data 

kiekvienais 

metais 

tikslinama) 

Rašto darbas ginamas viešai dalyvaujant gynimo 

komitetui. Pristatymui skiriama iki 20 min., 

klausimams ir diskusijoms – 10 min.   

Darbas vertinamas 10 balų skalėje, atsižvelgiant į 

ginamo darbo turinį, darbo atitikimą mokslo darbams 

keliamus reikalavimus, pristatymą ir gynimą. 

 

Autorius Leidi

mo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  

ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai 

R. Bliumas 2005 Rašto darbų rengimo, 

vertinimo ir saugojimo 

VU Filosofijos fakultete 

tvarka 

 http://www.fsf.vu.lt/doku

mentai/studijos/Studentu_

darbai.doc 

A. Bryman 2008 Social Research Methods  New York: Oxford 

University Press 

T. Tamošiūnas 

 

 

 

2003 Socialinių tyrimų 

kvalifikacinis darbas: 

įvado struktūra 

 http:/www.fsf.vu.lt/dokum

entai/studijos/Studentu_da

rbai.doc. 



Papildomi studijų šaltiniai 

R. Prakapas, T. Butvilas 2011 Mokslinio tiriamojo 

darbo logografika 

studijoms. Studijų knyga 

ISBN 978-

9955-19-

266-4. 

Vilnius: MRU leidykla. 

El. versija: 

http://www.mruni.eu/lt/pa

daliniai/centrai/leidybos_c

entras/naujienos/ 

 


