Doktoranto darbo planas

PATVIRTINTA
Filosofijos mokslo krypties doktorantūros komiteto
20__ m. …..d. posėdžio nutarimu Nr...

Filosofijos mokslo krypties doktorantūros studijos
EUROPOS HUMANITARINIS UNIVERSITETAS
AKADEMINIS HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ DEPARTAMENTAS
DOKTORANTO DARBO PLANAS
20__ m. lapkričio 1 d. – 20__ m. spalio 31 d.

I. Informacija apie doktorantą(-ę)

Vardas /Имя
Pavardė / Фамилия
El. pašto adresas / эл.почта
Kontaktinis telefonas / контактный
телефон
Doktorantūros studijų pradžios data /
дата начала обучения в
докторантуре
Katedros vedėjas(-a) / руководитель
кафедры (департамента)
Vadovas(-ė)
Konsultantas (jeigu yra)
Numatoma disertacijos tema /
предполагаемая тема диссертации

II. Individuali studijų programa
Dalyko/modulio pavadinimas
Предмет/название модуля
1.
2.
3.

Dalyko
kodas/код
предмета

Kreditų
skaičius/кредиты

Planuojama
egzamino
data/планируемая
дата экзамена

Doktoranto darbo planas
4.
5.
6.
III. Mokslinių tyrimų planas: disertacijos rengimo etapai,
pranešimų skaitymas ir kt.

mokslinių straipsnių rašymas, mokslinių

3. 1. Disertacijos rengimo etapai / Этапы подготовки диссертации (naujausių tyrimų
disertacijos tema Lietuvoje ir užsienyje apžvalga, uždavinių formulavimas, tyrimų
metodikos sudarymas, teoriniai tyrimai, eksperimentiniai tyrimai, tyrimų rezultatų
apibendrinimas, išvadų rengimas, disertacijos rengimas, disertacijos santraukos rengimas)

Atlikimo terminas /
срок выполнения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3. 2. Planuojamos mokslinės publikacijos (ne mažiau 2) recenzuojamuose mokslo
leidiniuose / Планируемые научные публикации (не менее 2-ух) в рецензируемых
научных изданиях (leidinio pavadinimas, preliminarus straipsnio pavadinimas)

Atlikimo terminas/
срок выполнения

1.

2.

3. 3. Planuojami pranešimai mokslinėse konferencijose / Планируемые выступления
на научных конференциях (не менее 2-ух) (ne mažiau 2)
(konferencijos pavadinimas, preliminari pranešimo tema,, kt. informacija)

Atlikimo terminas /
срок выполнения

1.

2.

3. 4. Kita mokslinė veikla / другая научная деятельность (mokslinis
bendradarbiavimas, išvykos, stažuotės, seminarai užsienyje, dalyvavimas doktorantų
vasaros mokyklose ar kt.)

Atlikimo terminas /
срок выполнения

Doktoranto darbo planas

1.

2.

Doktorantas(-ė)

Vadovas(-ė)

____________________
(vardas pavardė)

_______________________
(vardas pavardė)

..........................
(parašas)

..........................
(parašas)

______________
(data)

___________________
(data)

SVARSTYTA: Akademinis Humanitarinių Mokslų ir Menų Departamento posėdyje 2018 m. __________
mėn_____ d.
Departamento vadovas

______________________________________________________________________
(vardas pavardė)
(parašas)
(data)

..................mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas(-ė)

..........................
(vardas pavardė)

...............
(parašas)

