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Pavadinimas
Sveikatos ugdymas ir stiprinimas
Būtinas pasirengimas modulio studijoms
Edukacinių tyrimų metodologija (doktorantūros modulis)
Pagrindinis tikslas
Studijų dalyko tikslas - supažindinti su sveikatos ugdymo ir elgesio keitimo teorijomis, ugdyti mokslinio
pažinimo ir kritinio mąstymo, žinių konceptualizavimo gebėjimus; ugdyti gebėjimą sveikatos ugdymo ir
stiprinimo, sveikatos elgesio keitimo teorijas taikyti konstruojant ir atliekant tarptautiniu mastu reikšmingus
mokslinius tyrimus; gebėti kurti žinias ir empirinius duomenis svarbius mokslu grįstai sveikatos ugdymo ir
stiprinimo praktikai.
Siekiami modulio studijų rezultatai
Studento
pasiekimų
Eil.nr. Rezultatai
Studijų metodai
vertinimo
metodai
Žinoti sveikatos elgesio ir stiprinimo principus,
Atvejo analizė (atvejo
Egzaminas
1
psichologijos, ugdymo ir sveikatos elgesio
studijos), Diskusija,
komisijoje, Esė
keitimo teorijas.
Konsultaciniai seminarai
Gebėti vertinti sveikatos elgesio teorijų
stipriąsias ir silnąsias puses, įvairių su sveikatos
Mokslinės literatūros studijos, Egzaminas
2
elgesiu susijusių aspektų ištirtumo lygmenį ir
analizės ir apibendrinimas
komisijoje, Esė
šias žinias taikyti kuriant mokslinius tyrimus.
Remiantis elgesio keitimo, psichologijos,
Tyrimo instrumentų taikymo
ugdymo teorijomis, gebėti planuoti mokslinius
analizė, mokslinės literatūros
Egzaminas
3
tyrimus, kurie būtų svarbūs mokslu grįstai
studijos, mokslinio tyrimo
komisijoje, Esė
sveikatos ugdymo ir stiprinimo praktikai
planas
tarptautiniu mastu.
Anotacija
Doktorantai susipažins su sveikatos ugdymo ir elgesio keitimo teorijomis, ugdysis mokslinio pažinimo ir
kritinio mąstymo, žinių konceptualizavimo gebėjimus. Bus ugdomas doktorantų gebėjimas sveikatos ugdymo
ir stiprinimo, sveikatos elgesio keitimo teorijas taikyti konstruojant ir atliekant tarptautiniu mastu reikšimingus
mokslinius tyrimus. Doktorantai bus mokomi gebėti kurti žinias ir empirinius duomenis svarbius mokslu grįstai
sveikatos ugdymo ir stiprinimo praktikai.
Modulio paskirtis
Universitetinių studijų lygmuo
Dalykų grupė
Pakopa
Laipsnis
Trečioji
Doktorantūros
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, reabilitacijos, slaugos ir
Dalys (skyriai) ir temos
Eil. Nr.
Pavadinimai
1.
Šiuolaikinio sveikatos ugdymo ir stiprinimo principai
2.
Tradicinių sveikatos elgesio keitimo teorijų apžvalga

Eil. Nr.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pavadinimai
Dvigubo proceso teorijos
Apsisprendimo teorija
Įpročių teorija
Išplėstų, prailgintų ir padidintų (fizinio aktyvumo) galimybių teorija
Pasirinkimų architektūros (postūmio) teorija
Sąmoningo dėmesingumo stiprinimo ir ryšio su gamta svarba sveikatos ugdymo procese
Elgesio palaikymo teorijos (fizinio aktyvumo palaikymo teorija).

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Modulio galutinį įvertinimą sudaro galutinio atsiskaitymo pažymys.
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Užsiėmimams reikalingos auditorijos (patalpos), techninė bazė ir programinė įranga
Užsiėmimo
Auditorijos (patalpos)
Nominalus vietų skaičius
Būtina
tipas
tipas
auditorijoje
įranga/pastabos
Dėstytojas
Pareigos
Vardas, pavardė
Atsakingas dėstytojas
profesorė
Rasa Jankauskienė
Padalinys
Indėlis,
Pavadinimas
Kodas
%
Atsakingas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas
1253
100
padalinys
Dėstomoji kalba
Pavasario semestre: Lietuvių, Anglų
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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
√
1-9
128 100 *
0
Iš viso:
1-9
128

Atsiskaitymo forma
Esė

Vertinimo kriterijai ir sąsaja su studijų modulio rezultatais
Atsiskaitymo
Atsiskaitymo forma
Vertinimo kriterijai
savaitė
Esė
16
 Esė turinys atitinka suformuluotą

temą. Esė struktūra yra logiška,
dėstymas aiškus ir vedantis į
pagrindinę mintį, cituojama
tiksliai. Apibendrinimas atitinka
esė temą. Esė yra pagrįsta
momentiniais, eksperimentiais
tyrimais, remiaimasi
sisteminėmis apžvalgomis ir
metaanalizėmis publikuotomis

Studijų rezultatai
Gebėti konceptualizuoti
šiuolaikines sveikatos ugdymo ir
elgesio keitimo mokslines žinias.
Gebėti taikyti sveikatos ugdymo
ir stiprinimo, sveikatos elgesio
keitimo teorijas konstruojant ir
atliekant tarptautiniu mastu
reikšmingus mokslinius tyrimus.
Gebėti kurti žinias ir empirinius
duomenis svarbius mokslu grįstai

Atsiskaitymo forma

Atsiskaitymo
savaitė

Vertinimo kriterijai
WOS moksliniuose žurnaluose,
kurių IF ne mažesnis negu 2.
Literatūros sąrašas pateiktas
APA stiliumi, jį sudaro šaltiniai,
kurių 90 proc. yra ne senesni
negu 5 metų. Parašytas
akademine kalba.

Studijų rezultatai
sveikatos ugdymo ir stiprinimo
praktikai.

