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Pavadinimas 

Socialinė psichologija 

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Edukologijos epistemologija ir tyrimų metodologija – doktorantūros modulis. 

Pagrindinis tikslas 

Dalykas (modulis) orientuotas į tai, kad doktorantas susidarytų konceptualių teorinių socialinės 

psichologijos žinių sistemą, gebėtų žinoti ir suprasti naujausias socialinės psichologijos teorijas apie 

individų, jų grupių tarpusavio santykius ir elgesį, apie socialinės aplinkos poveikį žmogui ir jų taikymo 

esmę, gebėtų savarankiškai sisteminti renkamą teorinę bei empirinę mokslinę informaciją, gebėtų atlikti šios 

informacijos kritinę analizę bei vertinimą, gebėtų kūrybiškai spręsti mokslinės analizės reikalaujančią 

socialinės psichologijos problemą; gebėtų pagrįsti atsakomybės reikalaujantį sprendimą; gebėtų pritaikyti 

socialinės psichologijos mokslo teorines žinias planuojant tyrimą; gebėtų dirbti komandoje (bendrauti ir 

bendradarbiauti). 

 

Siekiami modulio studijų rezultatai 

Eil.nr. Rezultatai Studijų metodai 

Studento 

pasiekimų 

vertinimo 

metodai 

1 
Suvokti naujausias socialinės psichologijos teorijas ir jų 

taikymo esmę bei gebėti atlikti jų lyginamąją analizę. 
Atvejo analizė (atvejo 

studijos), Diskusija, 

Pratybos (seminarai) 

 

Egzaminas 

komisijoje, Esė 

2 

Gebėti vertinti socialinės psichologijos tyrimuose 
nagrinėjamas problemas, siejant įvairius mokslinės 

literatūros šaltinius ir savo turimą patirtį, bei pagrįsti 
savo sprendimą. 

Atvejo analizė (atvejo 
studijos), Diskusija, 

Pratybos (seminarai) 

 

Egzaminas 

komisijoje, Esė 

3 

Gebėti taikyti įgytas socialinės psichologijos mokslo 

teorines žinias planuojant tyrimą; dirbant komandoje 

(bendraujant ir bendradarbiaujant) pasirinktai 

socialinės psichologijos problemai spręsti. 

 

Atvejo analizė (atvejo 

studijos), Pratybos 

(seminarai) 

 
Egzaminas 

komisijoje, Esė 

Anotacija 
Dalykas (modulis) leis doktorantams aiškintis socialinės psichologijos nevienareikšmius probleminius, 

metodologinius aspektus. Sudarys galimybę doktorantams gilintis į socialinės psichologijos teorijas apie 

individų, jų grupių tarpusavio santykius ir elgesį, apie socialinės aplinkos poveikį žmogui ir jų taikymo 

esmę, teorijose nagrinėjamą problematiką. Doktorantai gilinsis į tai, kaip socialinės psichologijos tyrimo 

metodai gali būti taikomi mokslinėje ir būsimoje profesinėje veikloje. Doktorantai analizuos asmenybės ir 

grupės santykių problemas, gilinsis į socialinio suvokimo, socialinės paramos, konfliktų sprendimo, 

kauzalinės atribucijos, komunikacinių ir kooperacinių gebėjimų ugdymo aspektus. 

Modulio paskirtis 
Universitetinių studijų lygmuo 

Dalykų grupė 
Pakopa Laipsnis 
Trečioji Daktaro Studijų krypties gilinimosi 

Studijų sritis arba kryptis pagal studijų finansavimo metodiką 
1.2 Archeologijos studijų kryptis, ugdymo mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų 

studijų krypčių grupės, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos, farmacijos, mitybos, medicinos 

technologijų studijų kryptys, žemės ūkio mokslų, inžinerijos mokslų (išskyrus pilotų rengimą), technologijų 

mokslų studijų krypčių grupės, psichologijos, klasikinių studijų, filologijos pagal kalbą, vertimo, regiono 

studijų kryptys, matematikos mokslų studijų krypčių grupė 

Dalys (skyriai) ir temos 
Eil. Nr. Pavadinimai 

1. Socialinės psichologijos apibūdinimas. Šiuolaikiniai socialinės psichologijos tyrimo metodai. 
2. Asmenybė socialinės psichologijos požiūriu. 

3. Žmonių grupės ir jų psichologinės ypatybės. Asmenybės ir grupės tarpasmeniniai, tarpgrupiniai 



Eil. Nr. Pavadinimai 
santykiai.  

4. Socialinis suvokimas. Nuostatos. 

5. Bendravimas. Prieraišumas. Prisistatymas.  
6. Komunikaciniai ir kooperaciniai gebėjimai ir jų ugdymas. 

7. Konfliktų psichologinės ypatybės. 

8. Kauzalinė atribucija. 

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka: 
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys 

vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant 

iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant. 

Pagrindinė literatūra 

Eil.Nr. Pavadinimas 

Leidinio LSU 

bibliotekoje Ar yra 

LSU 

knygy

ne 

Egz. 

sk. 

fak. 

meto

d. 

kab. 

šifras 

egz

. 

sk. 

1.  
Rosenberg, M., & Turner, R. H. (Eds.). (2017). Social psychology: 

Sociological perspectives. New York: Routledge. 
796.01:15

9.9 el.kng. 
 Ne  

2.  
Forgas, J. P., Jussim, L., & Van Lange, P. A. (Eds.). (2016). The 

social psychology of morality. New York: Psychology Press. 

796.01:15

9.9 el.kng 
 Ne  

3.  
Thibaut, J. W., & Kelley, H. H. (2017). The social psychology of 

groups. New York: Routledge. 

796.01:15

9.9 el.kng 
 Ne  

4.  
Wilde, J. (2016). The Social Psychology of Organizations. New York: 

Routledge. 

796.01:15

9.9 el.kng 
 Ne  

5.  

Greifeneder, R., Bless, H., & Fiedler, K. (2018). Social cognition: 

How individuals construct social reality. New York: Psychology 

Press. 

796.01:15

9.9 el.kng 
 Ne  

6.  
Šniras, Š., Malinauskas, R. (2014). Sportininkų ir trenerio sąveikos 

psichologija. Kaunas: Indigo print. 

796.01:15

9.9 Šn-09 
10 Ne 1 

7.  
Naujausi moksliniai straipsniai, kuriuos doktorantas pats suranda LSU 

prenumeruojamuose e-duomenų bazėse, atlikdamas užduotis. 

e- 

šaltiniuose 
   

 
Papildoma literatūra 

Eil.Nr. Pavadinimas 

1.  Pennington, D. C. (2014). The social psychology of behaviour in small groups. New York: Routledge. 

2.  
Smith, J. R., Haslam, S. A. (Eds.). (2017). Social psychology: Revisiting the classic studies. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

3.  
Meidus, L., Pečiūra, J. E. (2015). Socialinė psichologija ir sportas. Vilnius:Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas. 

4.  Lavalle, D, Jowett, S. (2009). Social psychology in sport. Champaign: Human Kinetics 

5.  
Baumeister, R. F., & Bushman, B. J. (2020). Social psychology and human nature. Cengage 

Learning. 

Dėstytojas 

 Pareigos Vardas, pavardė 

Atsakingas dėstytojas profesorius Romualdas MALINAUSKAS 

Padalinys 

 Pavadinimas Kodas 
Indėlis, 

% 
Atsakingas 

padalinys 
LSU fizinio ir socialinio ugdymo katedra 1003 100 

Dėstomoji kalba 
  

Pavasario semestre: Lietuvių, Anglų 



 

Vedimo forma 

Eil

. 

nr. 

Vedimo 

forma 
Semestras 

Struktūra Iš 

viso 

val. 

Kred. 
Paskaitų Pratybų 

Laboratorinių 

darbų 

Konsultacinių 

seminarų 

Savarankiško 

darbo 

1 Pagrindinė R P 4 4 0 0 152 160 6 

 
Vedimo forma  Pagrindinė 

  
Atsiskaitymas už savarankišką darbą 
 

Atsiskaitymo forma 

 
Galutinis 

atsiskaitymas 

 
Temos(ų) 

Nr. 

Iš 

viso, 

val. 

Įtaka 

paž, 

% 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo 

savaitė (o) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20 

Esė  1-8 76 50 *               0  

Egzaminas komisijoje √ 1-8 76 50 *                0 

Iš viso: - - 152 100  

Vertinimo kriterijai ir sąsaja su studijų modulio rezultatais 
 

Atsiskaitymo forma 
Atsiskaitymo 

savaitė 

 

Vertinimo kriterijai 
 

Studijų rezultatai 

Esė 16 • Esė atitinka 

suformuluotą temą. 

Esė struktūra leidžia 

pasiekti tikslą Išvados 

pagrįstos ir atitinka 

tikslą Panaudotos 

literatūros sąrašas 

pateiktas APA stiliumi 

Parašytas gera 

akademine kalba. 

 Suvokti naujausias 

socialinės psichologijos 

teorijas ir jų taikymo esmę 
bei gebėti atlikti jų 

lyginamąją analizę. 

 Gebėti vertinti socialinės 

psichologijos tyrimuose 

nagrinėjamas problemas, 

siejant įvairius mokslinės 

literatūros šaltinius ir savo 

turimą patirtį, bei pagrįsti 

savo sprendimą. 

 Gebėti taikyti įgytas 
socialinės psichologijos 

mokslo teorines žinias 

planuojant tyrimą; dirbant 

komandoje (bendraujant ir 

bendradarbiaujant) 

pasirinktai socialinės 

psichologijos problemai 

spręsti. 



Egzaminas komisijoje 17 • Problemos sprendimui 

panaudotos reikiamos 

teorinės žinios; 

Problemos sprendimo 

kelias yra aiškiai 

nurodytas Problemos 

sprendimas yra 

logiškas Problemos 

sprendimo tekstas 

pateiktas taisyklinga 

kalba. 

• Suvokti naujausias 

socialinės psichologijos 

teorijas ir jų taikymo esmę 

bei gebėti atlikti jų 

lyginamąją analizę. 

• Gebėti vertinti socialinės 
psichologijos tyrimuose 

nagrinėjamas problemas, 

siejant įvairius mokslinės 

literatūros šaltinius ir savo 

turimą patirtį, bei pagrįsti 

savo sprendimą. 

• Gebėti taikyti įgytas 

socialinės psichologijos 

mokslo teorines žinias 

planuojant tyrimą; dirbant 

komandoje (bendraujant ir 

bendradarbiaujant) 

pasirinktai socialinės 

psichologijos problemai 

spręsti. 
 
 
 


