PIRMOJI TARPTAUTINĖ EDUKOLOGIJOS DOKTORANTŲ
MOKSLINĖ KONFERENCIJA

Klaipėdos universitetas, bendradarbiaudamas su Edukologijos doktorantūros konsorciumais (VDU,
MRU, KU, VU, Aveiro universiteto bei LEU, KTU, ŠU, ASU), Rezeknes technologijų akademija,
Europos muzikinio ugdymo asociacija, maloniai Jus kviečia į pirmąją tarptautinę edukologijos
doktorantų mokslinę konferenciją, kuri įvyks 2017 m. spalio 13-14 dienomis Klaipėdoje, Lietuvoje.
Konferencijoje laukiami edukologijos doktorantai iš Lietuvos ir kitų šalių, jų vadovai, dėstytojai,
švietimo politikai, kiti edukologijos doktorantūros studijomis besidomintys asmenys. Tikimasi, kad
konferencija padės telkti Lietuvos ir užsienio edukologijos doktorantus bei jų vadovus ir dėstytojus,
stiprinti mokslinės produkcijos ir doktorantūros studijų tarptautiškumą, ugdyti esamų ir potencialių
doktorantų mokslines kompetencijas, plėtoti tarptautinės mokslinės diskusijos kultūrą, parengti ir
išspausdinti kokybišką publikaciją.
Konferencijos pranešimai. Konferencijos pranešimai bus skaitomi spalio 14 d. keliose sekcijose.
Kiekvienam pranešimui skiriama 20 min. Pranešimų kalbos: lietuvių, anglų, rusų. Pageidautina, kad
tekstas pranešimų skaidrėse būtų pateiktas anglų kalba. Pranešimus gali skaityti doktorantai, doktorantai
kartu su vadovais, kiti doktorantūra besidomintys asmenys. Pranešimuose kviečiama pasidalinti
disertacinių tyrimų rezultatais, aptarti metodologinius tyrimų klausimus, pristatyti teorinius disertacijų
aspektus ir kitas idėjas, kurias išplėtojus galima būtų parengti straipsnį ir publikuoti mokslo straipsnių
rinkinyje.
Prieškonferenciniai mokymai. Spalio 13 d. vyks prieškonferenciniai mokymai: 1) Kaip parengti
aukščiausio lygio publikacijas (prof. dr. A. Skukauskaitė); 2) Naujos tendencijos kokybinių tyrimų
metodologijoje (prof. dr. Liudmila Rupšienė); 3) Kaip rasti finansavimą savo tyrimų idėjų įgyvendinimui
(prof. dr. Velta Lubkina, prof. dr. Ingrida Baranauskienė); 4) Kaip būti kūrybišku mokslinėje veikloje
(prof.dr. Rūta Girdzijauskienė).
Straipsnių publikavimas. Kiekvienas konferencijos dalyvis gaus individualias konsultacijas, kaip
tobulinti savo pranešimą ir parengti kokybišką publikaciją. Kiekviena pateikta svarstymui publikacija
būtų 2 kartus recenzuojama, kiekvienas dalyvis turėtų galimybę ją tobulinti, kol pasiektų publikavimui
tinkamą lygį. Kokybiškos publikacijos bus atrinktos ir publikuojamos recenzuojamame mokslo
straipsnių rinkinyje „Scientific Research in Education“ (el.versija).
Registracijos pabaiga ir konferencijos programos sudarymas: spalio 1 d.
Registracijos forma: https://goo.gl/forms/r5dLVcI93uMa4eVV2
Konferenciją remia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Daugiau informacijos apie renginį:
www.ku.lt
regina.saveljeva@gmail.com

