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Pavadinimas
Sporto mokslo tyrimų teorija ir metodologija
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms
Magistro kvalifikacinis laipsnis
Pagrindinis tikslas
Remiantis šiuolaikinės tyrimų metodologijos mokslo pasiekimais suteikti studentams žinių ir gebėjimų:
suprasti ir interpretuoti sporto mokslo metodologijos žinias edukologijos tyrimų metodologijos sąryšyje;
planuoti tyrimus statistinėms hipotezėms tikrinti; rinkti duomenis, juos analizuoti, interpretuoti gautus
rezultatus ir daryti mokslines išvadas; rengti aukšto lygio mokslinę publikaciją.
Siekiami modulio studijų rezultatai
Eil.nr. Rezultatai

1

2

3

Įgyti naujausių šiuolaikinių žinių bei aiškų
supratimą apie sporto mokslo metodologijos
teorijas.
Gebėti kelti aktualias statistines hipotezes, parinkti
adekvačius statistinių hipotezių tikrinimo bei
duomenų analizės metodus, planuoti ir vykdyti
mokslinį eksperimentą.
Gebėti parengti mokslinį straipsnį.

Studijų metodai
Atvejo analizė (atvejo
studijos), Diskusija,
Pratybos (seminarai)
Atvejo analizė (atvejo
studijos), Diskusija,
Pratybos (seminarai)
Atvejo analizė (atvejo
studijos), Pratybos
(seminarai)

Studento
pasiekimų
vertinimo
metodai
Egzaminas
komisijoje, Esė
Egzaminas
komisijoje, Esė

Egzaminas
komisijoje, Esė

Anotacija
Dalyko (modulio) programoje gilinamasi į edukacinių sporto mokslo tyrimų pažinimo socialiniame
kontekste prielaidas, aptariant jų santykį su metodologinėmis edukologinio tyrimo nuostatomis. Atskirai
detalizuojama sporto mokslo metodologijos sąvoka ir jos skiriamieji bruožai, nes šiuolaikinis sporto
mokslas remiasi kokybiniais ir kiekybiniais tyrimais. Analizuojami sporto mokslo metodologijos
skiriamieji bruožai santykyje su edukologijos mokslo nuostatomis. Studijuojami esminiai tyrimo planavimo
elementai: mokslinės problemos paieška, tyrimo objekto apibrėžtis ir tyrimo kintamųjų santykis, hipotezės
formulavimo ypatumai ir jos rūšys, tyrimo tikslo charakteristikos ir tyrimo uždaviniai. Aptariami
metodologiniai mokslinio straipsnio, daktaro disertacijos rengimo ypatumai ir jų publikavimo etika.
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.
Šiuolaikinio sporto mokslo funkcijos ir struktūra.
2.
Sporto mokslo tyrimų metodologijos skiriamieji bruožai.
3.
Sporto mokslo tyrimo objektas.
4.
Tyrimo problemos, temos pasirinkimas.
5.
Tiriamojo darbo aktualumas, mokslinė problem ir mokslinio tyrimo hipotezė.
6.
Sporto mokslo tyrimų duomenų šaltinių atranka ir jų dermė edukologiniame tyrime.

Eil. Nr.
Pavadinimai
7.
Mokslinių straipsnių rengimo metodologija.

8.

Daktaro disertacijos rengimo metodologija.

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.

1.
2.
3.
4.
5.

Leidinio LSU
bibliotekoje

Pavadinimas
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sk.
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Atsakingas
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Pavadinimas

Kodas

Indėlis,
%

LSU fizinio ir socialinio ugdymo katedra

790

100

Lietuvių, Anglų

Vedimo forma
Struktūra
Eil
Iš
Vedimo
Semestras
.
Laboratorinių Konsultacinių Savarankiško viso Kred.
forma
Paskaitų Pratybų
val.
nr.
darbų
seminarų
darbo
1
Pagrindinė R
P
4
4
0
0
152
160
6

Vedimo forma Pagrindinė
Atsiskaitymas už savarankišką darbą
Iš Įtaka Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo
Galutinis Temos(ų)
savaitė (o)
viso, paž,
atsiskaitymas
Nr.
val.
% 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
Atsiskaitymo forma

Vertinimo kriterijai ir sąsaja su studijų modulio rezultatais
Atsiskaitymo
Atsiskaitymo forma
Vertinimo kriterijai
savaitė
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.

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.

Studijų rezultatai
 Įgyti naujausių šiuolaikinių
žinių bei aiškų supratimą
apie sporto mokslo
metodologijos teorijas.
 Gebėti kelti aktualias
statistines hipotezes,
parinkti adekvačius
statistinių hipotezių
tikrinimo bei duomenų
analizės metodus, planuoti
ir vykdyti mokslinį
eksperimentą.
 Gebėti parengti mokslinį
straipsnį.
 Įgyti naujausių šiuolaikinių
žinių bei aiškų supratimą
apie sporto mokslo
metodologijos teorijas.
 Gebėti kelti aktualias
statistines hipotezes,
parinkti adekvačius
statistinių hipotezių
tikrinimo bei duomenų
analizės metodus, planuoti
ir vykdyti mokslinį
eksperimentą.
• Gebėti parengti mokslinį
straipsnį.

