VDU SOCIALINĖS ANTROPOLOGIJOS MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS
Socialinės antropologijos magistro darbas [MD] yra tiriamasis darbas, kurio pagrindasmagistranto savarankiškai atliktas etnografinis lauko tyrimas ir jo metu sukaupti MD
problemai spręsti reikalingi duomenys.
Etnografinis lauko tyrimas yra dalyvaujantis stebėjimas pasirinktoje žmonių grupėje, kai
tyrinėtojas būna pasirinktoje grupėje ir jos vietoje tiek ilgai, kad yra nebelaikomas
svetimu ir pats pasijunta perpratęs tų žmonių mąstyseną, elgseną ir jauseną.
MD magistrantas turi parodyti savo gebėjimus savarankiškai atlikti teorinius ir praktinius
mokslinius tyrimus, mokėjimą ir įgūdžius juos pateikti bei gebėjimus apdoroti
lauko(etnografinio) tyrimo duomenis.
MD apimtis- nuo 50 iki 100 psl.
MD vadovas turi turėti mokslinį laipsnį ir turi dirbti sociokultūrinės antropologijos
mokslo kryptyje.
MD recenzuoja Sociologijos katedros patvirtintas recenzentas.
MD ginamas komisijoje, kurią patvirtina Rektorius. MD gynimą organizuoja
Sociologijos katedra. MD su darbo vadovo atsiliepimu būtina pristatyti į katedrą
nustatytu laiku prieš gynimą. Nepateikus iki nustatyto termino atlikto ir tinkamai
sutvarkyto darbo, magistrantui gali būti neleista jo ginti.
Likus ne mažiau kaip trims savaitėms iki gynimo katedra organizuoja išankstinį MD
apsvarstymą (gynimą).
MD struktūra
Pateikdamas MD magistrantas turi laikytis nustatytos tiriamojo darbo tvarkos. Kiekviena
MD dalis turi būti nuosekliai susijusi su pagrindine darbo problema ir tiriamuoju
požiūriu (paradigma).
Įvadas
Įvadinė darbo dalis susideda iš:
- trumpai aprašoma sociokultūrinio gyvenimo sritis, kurią magistrantas pasirinko savo
tyrimo objektu; apibūdinamas šios srities tyrimo aktualumas bei problemiškumas;
- suformuluojama ir pagrindžiama MD problema parodant mokslinį ir praktinį įdirbį toje
problematikoje, t.y. konkrečiai apibūdinant pasirinktąją problemą aptariami teoriniai ir
praktiniai tos problemos tyrimų Lietuvoje ir užsienyje rezultatai ir išvados;
- trumpai suformuluojamas MD tikslas, uždaviniai, trumpai nurodomas tiriamasis
požiūris (paradigma) bei išvardijami MD naudojami tyrimo metodai.

Pirmoji dalis
Teorinė-metodologinė dalis. Joje pristatomos ir kritiškai aptariamos MD svarbios teorinės
diskusijos bei paradigmos. Išsamiai pristatomi ir kritiškai analizuojami(parodant jų
ribotumus) MD naudojami metodai, ypač dalyvaujantysis stebėjimas bei kt. kokybinio
tyrimo metodai, parodant refleksyvinį atžvilgį į juos.
Antroji dalis
Tiriamojo lauko/vietos pristatymas. Joje supažindinama su etnografinio tyrimo vieta ir
joje įvietinta(omis) grupe(ėmis). Parodoma kaip ir kodėl autorius ėjo link ‘tos vietos’ ir
‘tų žmonių grupės’. Kuo tai išsiskiria nuo kitų vietų/žmonių, kokios yra bendros ir kokios
specifinės tos vietos/žmonių ypatybės. Būtina parodyti MD autoriaus asmeninį atžvilgį
bei refleksuojantį santykį su ta vieta/žmonėmis.
Trečioji dalis
Etnografinė-analitinė. Tai didžiausia MD dalis, kurią rekomenduojama suskirstyti į
atskirus skyrelius. Autorius čia pateikia savo tyrimą jį diskutuodamas.
Išvados
Išvadų dalis susideda iš:
- trumpai apibendrinamos pasirinktos teorinės prieigos ir metodologiniai papraktikavimai
kaip davę/nedavę tam tikrų rezultatų šiame darbe;
- trumpai, tačiau diskusyviai ir savikritiškai apibendrinami tyrimų rezultatai, atliepiant į
Įvade suformuluotą problematiką, tikslus bei uždavinius;
- gauti rezultatai pateikiami platesnėje mokslinėje, tarpdisciplininėje bei mokslo
taikomojoje perspektyvoje, nužymint tolesnio tiriamojo/taikomojo darbo toje srityje
gaires.
Naudota literatūra [šaltiniai, internetinės bazės]
Pateikiama sąrašu alfabeto seka.
Santrauka/Reziume
Pateikiama ne mažiau kaip 800 žodžių santrauka anglų klb. (arba lietuvių klb. jei MD
pateikiamas angliškai), proporcingai apibūdinanti visą MD tekstą prie jo pridedant
raktažodžių[keywords] sąrašą.
Techniniai reikalavimai:
Citatos, nuorodos ir pastabos turi būti pateiktos kaip žurnale Social Anthropology arba
Lietuvos Etnologija: Socialinės Antropologijos ir Etnologijos Studijos.
MD turi būti pateiktas gynimui išspausdintas ir įrištas.
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