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Dalyko (modulio) apimtis 
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Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 16 117 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Profesinės praktikos tikslas – supažindinti studentus su mokslinių tyrimų centrais, kognityvinių procesų ir darinių tyrimo 

metodais bei galimybėmis, tyrėjų darbu mokslinių tyrimų centruose, įgyti darbo šiuose centruose įgūdžių, taip pat išmokti 

diegti teorines žinias konkrečiose situacijose.   

 

Bendrosios kompetencijos: 

Filosofijos magistras geba atlikti tinkamą humanitarinio ir socialinio pobūdžio tekstų analizę bei interpretaciją, surasti ir 

susisteminti informaciją, pateikti išsamią raštišką ar žodinę jos kritinę analizę ir įvertinimą, analizuoti šiuolaikinės kultūros ir 

socialinius procesus, aiškinti juos bendresniame istoriniame ir teoriniame kontekste, vadovauti grupei žmonių, turinčių priimti 

taktinio ar strateginio pobūdžio sprendimus, pateikti tinkamai sprendimų argumentaciją atsižvelgiant į konkrečią situaciją. 

 

Dalykinės kompetencijos: 

Filosofijos magistrantūra orientuoja studentus mokslo tyrimo darbui suteikdama metodologinių, teorinių ir specialiųjų 

filosofijos mokslo kompetencijų, formuodama mokslinio darbo įgūdžius bei taikydama tarpdalykinį požiūrį. Filosofijos 

magistrai pasirengia: 

(a) tęsti studijas filosofijos doktorantūroje; 

(b) dirbti mokslo tiriamąjį ir analitinį darbą filosofinės žiūros reikalaujančiose srityse; 

(c) įgyti siauresnę praktinę profesionalizaciją įvairiose humanitarinių ir socialinių mokslų kryptyse maksimalaus kūrybiškumo, 

tarpdalykiškumo ir šiuolaikinių teorinių diskursų įvaldymo pagrindu. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

- Gebės moksliniams tyrimams parinkti ir taikyti deramus 

tyrimų metus. 

Dokumentų analizė, mokslinės 

literatūros skaitymas, praktikos 

ataskaitos rengimas. 

 

 

 

Praktikos ataskaitos ir jos 

gynimo vertinimas. 

Praktikos vadovo (praktikos 

vietoje) studento veiklos ir 

kompetencijų vertinimas. 

 

 

 

 

 

 

- Gebės suvokti ir paaiškinti tyrimų ir interesų srities 

problematikos kompleksiškumą bei jos tarpdisciplininį 

pobūdį. 

Užduočių atlikimas ir idėjų 

generavimas savarankiškai ir 

tarpdisciplinėje komandoje;  

praktikos ataskaitos rengimas 

ir jos gynimas. 

 

- Gebės išdėstyti ir pagrįsti savo mintis, tyrimų bei 

projektų rezultatus. Gebėjimas diskutuoti (moderuoti 

diskusiją bei joje dalyvauti), pateikti argumentus, derinti 

nuomones, ieškoti sutarimo, išvesti apibendrinančias 

išvadas. 

Grupinis ir individualus 

darbas; paskirtų užduočių 

atlikimas, jų analizė grupėje ir 

individualiai, esant  profesinei 

priežiūrai; praktikos ataskaitos 



 

 rengimas ir jos gynimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gebės planuoti veiklą pagal individualius profesinius 

poreikius bei interesus. 

Grupinis ir individualus 

darbas; paskirtų užduočių  

atlikimas, jų analizė grupėje ir 

individualiai, esant  profesinei 

priežiūrai; praktikos ataskaitos 

rengimas ir gynimas. 

 

- Gebės analizuoti filosofinį diskursą kaip sudėtingą 

teorinį, socialinį ir kultūrinį reiškinį; tirti šiuolaikinę 

filosofinę problematiką ir jos raidą metodologiniu, 

lyginamuoju, struktūriniu, tipologiniu ir kitais aspektais. 

 

Grupinis ir individualus 

darbas; paskirtų užduočių 

atlikimas, jų analizė grupėje ir 

individualiai, esant  profesinei 

priežiūrai; praktikos ataskaitos 

rengimas ir gynimas. 

 

 

Temos  

Kontaktinio darbo valandos Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 

Profesinės praktikos gairės ir 

profesinės priežiūra.   

 2     2 2 
Savarankiškas literatūros studijavimas . 

Mokslinių tyrimų centrų veiklos 

tikslai, struktūra, personalo 

sudėtis, vidinė ir išorinė aplinka, 

bendradarbiavimas su kitomis 

institucijomis, ryšiai su 

visuomene. 

 2    6 8 2 
Susipažinti su mokslinių tyrimų centrų 

veiklos specifika. Išanalizuoti 

dokumentus, reglamentuojančius 

mokslinių tyrimų centrų ir tyrėjų darbą.  

Savarankiškas literatūros studijavimas.   

Kognityvinių procesų ir darinių 

tyrimai. 

 

 2    9 11 0 Stebėti ir aprašyti mokslinio tyrimo 

centro tyrėjų atliekamus tyrimus,  

taikomus tyrimo metodus, gautus 

rezultatus ir jų taikymo galimybes.  

 2    16 18 0 Dalyvauti grupinėje atliekamų tyrimų 

(atvejų)  analizėje, stebėti tyrėjų 

komandos  darbą, jį  aprašyti ir pateikti 

savo įžvalgas. 

 4    40 44 0 Su priežiūra atlikti kognityvinių procesų 

ir darinių tyrimą; pagrįsti taikomų 

metodų pasirinkimą; aprašyti ir 

išanalizuoti gautus rezultatus; pateikti 

rekomendacijas dėl gautų rezultatų 

taikymo galimybių ir tolesnių tyrimų. 

Saviugda.   4    22 26 8 
Teminiai seminarai pagal studentų 

poreikius. 

Savarankiškas literatūros studijavimas. 

Praktikos ataskaitos parengimas.        12  

Iš viso:   16    93 109 24  



 

Vertinimo strategija  Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 

Vertinimo kriterijai 

Praktikos užduočių atlikimo, taip pat 

įgytų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų  vertinimas. Vertina 

praktikos vadovai praktikos vietose. 

 

70 Praktikos metu; 

paskutinė 

praktikos 

savaitė.  

Praktikos vadovai 10 balų sistemoje įvertina praktikanto 

(-ės) užduočių atlikimo kokybę, taip pat jo (jos) įgytas 

kompetencijas pagal Praktikos įvertinimo formą.  

Studento veikla ir kompetencijos vertinamos remiantis 

faktiniu praktikanto veiklos stebėjimu, supervizija ir 

praktikos atskaita, pasirenkant praktikanto bendrąją ir 

dalykinę kompetenciją atitinkantį balą: 

1-2 balai – kompetencijai įtvirtinti būtinas papildomas 

mokymas, nes praktikantui trūksta tos srities žinių ir / ar 

įgūdžių, o tolesnis savarankiškas tobulėjimas praktiškai 

neįmanomas; 

3-4 balai – kompetencija mažesnė nei vidutinė, tačiau 

didesnė patirtis ir nuolatinė supervizija leistų tobulinti 

įgūdžius ir gebėjimus;    

5-6  balai – vidutinė kompetencija, reikalinga dažna 

supervizija; 

7-8 balai – didesnė nei vidutinė kompetencija, 

reikalinga tik minimali supervizija; 

9-10 balų – kompetencija pakankama, kad galėtų veiklą 

atlikti savarankiškai be supervizijos, arba jos reikia 

labai mažai (pažymima, apie kurias kompetencijas 

negalima spręsti, nes praktikos metu tokių 

kompetencijų reikalaujanti veikla nebuvo atlikta). 

Savarankiškai parengtos praktikos 

ataskaitos (20 000 spaudos ženklų) ir 

jos gynimo vertinimas. 

 

30 Paskutinė 

praktikos 

savaitė. 

Gebėjimas nuosekliai ir suprantamai aprašyti atliktas 

užduotis praktikos metu, atspindėti ir paaiškinti savo 

paties santykį su atliktomis užduotimis, palyginti 

skirtingose srityse dirbančių tyrėjų funkcijas ir veiklos 

pobūdį, kritiškai įvertinti ir paaiškinti iškilusius 

sunkumus. Vertinimas atliekamas taikant 10 balų 

sistemą. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  

ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 

1. Šaulauskas, M. P. 2013 Akademinių rašto darbų 

reikalavimai 

 Skelbiami fakulteto 

portale 

2. Fodor J. 2000 In critical condition: Polemical 

essays on cognitive science and 

the philosophy of mind   

 London : The MIT Press 

3. Morris R., Tarassenko L. 

(scientific coordinators) 

2006 Cognitive systems: Information 

processing meets brain science 

 Amsterdam : Elsevier 

Academic Press 

4. Tyler B. 2013 Cognition through 

understanding: Self-knowledge, 

interlocution, reasoning, 

reflection  

 Oxford: Oxford 

University Press 

Papildoma literatūra 

1. Churchland P.S. 2013 Touching a nerve: The self as 

brain 

 New York N.Y. : W. W. 

Norton & Company 

2. Wesley B. et al. 

 

2012 Experimental Philosophy  Oxford Bibliographies 

Online 

(http://www.oxfordbiblio

graphies.com 

http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=VUB01000310758&indx=18&recIds=VUB01000310758&recIdxs=7&elementId=7&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(103161971UI1)=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A%28VUB01%29&tab=catalog_tab&dstmp=1396386161831&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(74201101UI0)=any&vl(freeText0)=Kognityviniai%20mokslai&vid=VU
http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=VUB01000310758&indx=18&recIds=VUB01000310758&recIdxs=7&elementId=7&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(103161971UI1)=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A%28VUB01%29&tab=catalog_tab&dstmp=1396386161831&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(74201101UI0)=any&vl(freeText0)=Kognityviniai%20mokslai&vid=VU
http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=VUB01000310758&indx=18&recIds=VUB01000310758&recIdxs=7&elementId=7&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(103161971UI1)=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A%28VUB01%29&tab=catalog_tab&dstmp=1396386161831&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(74201101UI0)=any&vl(freeText0)=Kognityviniai%20mokslai&vid=VU
http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=VUB01000662364&indx=25&recIds=VUB01000662364&recIdxs=4&elementId=4&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(103161971UI1)=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A%28VUB01%29&tab=catalog_tab&dstmp=1396385824150&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(74201101UI0)=any&vl(freeText0)=Kognityviniai%20mokslai&vid=VU
http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=VUB01000662364&indx=25&recIds=VUB01000662364&recIdxs=4&elementId=4&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(103161971UI1)=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A%28VUB01%29&tab=catalog_tab&dstmp=1396385824150&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(74201101UI0)=any&vl(freeText0)=Kognityviniai%20mokslai&vid=VU
http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=VUB01000662364&indx=25&recIds=VUB01000662364&recIdxs=4&elementId=4&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(103161971UI1)=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A%28VUB01%29&tab=catalog_tab&dstmp=1396385824150&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(74201101UI0)=any&vl(freeText0)=Kognityviniai%20mokslai&vid=VU
http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=VUB01000662364&indx=25&recIds=VUB01000662364&recIdxs=4&elementId=4&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(103161971UI1)=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A%28VUB01%29&tab=catalog_tab&dstmp=1396385824150&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(74201101UI0)=any&vl(freeText0)=Kognityviniai%20mokslai&vid=VU
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.oxfordbibliographies.com/


 

 

 
 
 
 
 

 


