
STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
VPU8001 6 Edukologijos  Meninio ugdymo 

Pavadinimas 
MENO ONTOLOGIJA IR UGDYMAS 
Pavadinimas anglų kalba 
ONTOLOGY OF ART AND EDUCATION 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 3 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Pateikite trumpą informaciją apie studijų dalyką (dalyko paskirtis, studijų formos, tematika) 
Paskaitose nagrinėjami konceptualūs meno gyvavimo visuomenėje aspektai, atskleidžiantys 
ontologinius (siejant su semiotiniais, morfologiniais, fenomenologiniais ir kt. meno pasaulio 
ypatumais) erdvės, laiko ir erdvėlaikinių, státinių ir dinaminių, materialių ir idealių ir kitų meno būties 
sričių struktūrinius elementus, įgalinančius efektyviau eksploatuoti žinomus bei kurti naujus meninės 
veiklos darinius. Diskursuose laikomasi kultūros filosofijos konteksto ir sąsajų su asmens ugdymu. 
Dalykas grindžiamas sisteminio mąstymo principais. 
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
During lectures conceptual aspects of arts in the society are analysed that reveal ontological (along 
with semiotic, phenomenological, and morphological aspects of art world) structural elements of 
spatial, temporal and spatio-temporal, static and dynamic, material and ideal and other spheres of arts 
ontology, which enable students to more efficiently employ known and to create new formations of 
artistic activities linking them with principles of cultural education. The module is based on principles 
of systemic thinking. 
Turinys 
Turi būti nurodomos temos, sudėliotos pagal dalyko studijavimo logiką. Surašomos tik temos. 
1. Ontologiniai ir semiotiniai meninės veiklos principai. 2. Meninės veiklos ribos kultūros kontekste. 
3. Meno šakų žanrai ir meninė bei kultūrinė veikla. 4. Žodžio vieta kultūrinėje ir meninėje veikloje. 5. 
Kintančios meninio ugdymo teorijų nuostatos šiuolaikinės kultūros kontekste. 6. Meninis ugdymas ir 
meniškumo kriterijų kaita šiuolaikinėje kultūroje. 7. Kultūrinės ir meninės saviugdos formos. 8. 
Estetinės aplinkos ir meninės veiklos sričių priklausomybė. 9. Multikompetencinis meno dalykų 
pedagogo modelis. 
Studijų pasiekimų vertinimas 

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka 
 Vertinimo koeficientas (ne daugiau  0,5) 0,5 
 Egzamino forma (raštu, žodžiu) Žodžiu 
 Egzamino trukmė (val.) Vienam doktorantui  1,0 val. 

1. Doktorantai  pateikia parengtą studijų fragmentą su dėstytojo, su kurio studentais buvo realizuotas, 
vertinimu. Egzamino komisija su studijų fragmentais susipažįsta iš anksto, o egzamino metu pateikia 
klausimus.....................................................................(0,3) 

2. Glaustai žodžiu pristato iš anksto parengto savo numatomo disertacinio tyrimo sąsajas su meno 
ontologijos ir ugdymo moduliu..............................................................(0,3) 

3. Doktorantas gauna teorijos klausimą, į kurį atsako žodžiu po pasirengimo.......(0,4) 

Literatūra 
1. Gaižutis, A. (1998). Menų giminystė. Kaunas: Šviesa. 
2. International Journal of Education through Art (2005–2011). 
3. Mureika, J. (2006). Pajaustos mintys: Estetikos virsmas estetologija. Vilnius: AB spaust. “Spindulys” 
4. Šiuolaikinės meninio ugdymo koncepcijos / Sud. V. Matonis. Vilnius: Enciklopedija, 2000. 
5. The Journal of Aesthetic Education (2000–2011). 
6. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija (2008). Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras. 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Prof. habil. dr. Vaidas Matonis, Edukologijos mokslų fakultetas, Meno edukologijos institutas 
Patvirtinta Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. rugsėjo 14 d. posėdžio 
nutarimu Nr.  3  (protokolo Nr. 3  ).  
 
 



STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS  
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
SPK8001 6 Politikos mokslų ir 

diplomatijos  
Socialinės ir politinės 

teorijos  
Pavadinimas                        
MOKSLO FILOSOFIJA IR METODOLOGIJA 
Pavadinimas anglų kalba 
PHILOSOPHY OF SCIENCE AND METHODOLOGY 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius    
Paskaitos 2 
Seminarai 1 
Konsultacijos - 
Individualus darbas 3  
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Kurso tikslas – filosofiškai, kritiškai atskleisti mokslo sąvoką, jos raidą, mokslo procesą ir jo įvairovės 
prielaidas, nagrinėti mokslo ir filosofijos santykį ontologiniu, epistemologiniu, metodologiniu ir 
paradigminiu požiūriais. Tuo tikslu nagrinėjamos šiuolaikinės mokslo filosofijos temos, svarbiausios 
XX-XXI a. mokslo filosofijos mokyklos, dabartinės tendencijos ir polemika. Kursas plėtoja istorinį, 
kritinį, dialektinį, hermeneutinį, fenomenologinį, analitinį, postmodernų ir kitus požiūrius į mokslo ir 
filosofijos sąveikas. Būdamas iš esmės filosofinio pobūdžio, kursas atskleidžia filosofinio tyrimo 
prasmę ir reikšmę disertacijos rašymui. Studijų formos: paskaitos, seminarai, savarankiškas studento 
darbas. 
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The aim of the course is philosophically and critically interpret development of concept of science, 
process and conditions of diversity of science from epistemology, ontology, methodology, 
paradigmatic points of view. For these purposes topics of contemporary philosophy of science, the 
most important schools of philosophy of science of XX-XXI centuries and contemporary tendencies 
are considered. The course develops historical, critical, dialectics, hermeneutics, phenomenological, 
analytical, postmodern and other approaches to the interrelations of philosophy and science. The 
course is essentially philosophical and explains sense and significance of philosophical research for 
the development of dissertation project. Teaching methods: lectures, seminars, individual work. 
Turinys 
Kaip galima mokslo filosofija? Šiuolaikinės ontologijos problemos ir mokslo filosofija: vaizduotė, 
komunikacinis protas ir veiksmas, institucinis žmogaus dalyvavimas ir lenktyniavimas kuriant 
dinamišką gyvenamąjį/simbolinį pasaulį. K. Poperio trys pasauliai ir jų skirtingos tvarkos: nuo 
priežastingumo iki intertekstualumo ir nelinijiškumo. Šiuolaikinė epistemologija ir mąstymo ar tyrimų, 
programų disciplinos, režimo, galios analizė bei kritika. Metodologinio nacionalizmo kritika ir 
metodologinio atvirumo įgalinimas. Paradigminės mokslų jungtys ir jų pavyzdžiai. 
Interdisciplinariškumo privalumai, ribos ir pavojai. Filosofinė mokslo kritika ir jos ribos: 
esencializmo, istoricizmo, konstruktyvizmo, holizmo, partikuliarizmo, monizmo, vienareikšmiškumo 
... Mokslinės verifikacijos: Occamo skustuvo, empirinė ir indukcijos, loginė ir  ir dedukcijos ... 
Mokslinio falsifikacijos principo reikšmė: klaidos euristika, paraboliniai ir metaforiniai aiškinimo 
modeliai , meniškumo ir mokslo integraciją, alternatyvų ir lenktyniavimo šaltiniai. Kurso metu bus 
naudojamasi A. Koyre, K.R. Popperio,  T.Kuhno, P.Feyerabendo, M. Foucault, R. Rorty,  J. Rouse ir 
kitų autorių mokslo filosofijos teiginiais, epistemologinis anarchizmas ir biheviorimas, metodologinio  
pliuralizmas, intersubjektyvumo, sinergetikos, refleksyvumo ir kitomis koncepcijomis. Bus nuolatos 
diskutuojamos humanistikos, kultūros, socialumo, gamtos ir tiksliųjų mokslų sąveikos.. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Bus vertinamas gebėjimas rašto būdu ir žodžiu susieti savo planuojamą daktaro temą su mokslo 
filosofijos tradicija; 
Gebėjimas išskirti mokslo filosofijos gnoseologinę, epistemologinę, ontinę, metodologinę 
problematiką ir susijusią diskusiją; 
Remtis ir referuoti bent kelis mokslo filosofijos atstovus; 
Apibūdinti skirtingą mokslinį supratimą ir įvairovės, heteronomiškumo raidą; 
Įvertinti įvairovės, kismo, skirtybių dinamikos šaltinius, sinergiją ir įtaką mokslo raidai 
 



Literatūra 
Popper, K. (1959). The logic of scientific discovery. New York: Basic Books. 
Popper, K. (1963). Conjectures and Refutations. London: Routledge and Kegan Paul. 
Ladyman, J. (2005) Understanding Philosophy of Science. London, New York. 
Rosenberg, A. (2005) Philosophy of Science: A Contemporary Introduction. New York, London. 
Philosophy of Science: Contemporary Readings (2006). Eds. Y.Balashov, A.Rosenberg. London, New 
York. 
Lange, M. (ed.) (2007) Philosophy of Science: An Anthology. Malden. 
Feyerabend, P. (1993). Against Method. London: Verso. 
Popper, K.R. (2001) Rinktinė. Vilnius. 
Kuhn, T.S. (2003) Mokslo revoliucijų struktūra. Vilnius. 
Foucault, M. (1980). Power/Knowledge. New York, Random House, 1980. 
Rorty, R. (1991). Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers vol. 1. Cambridge 
University Press, 1991. 
Rouse, J. (2002). How Scientific Practices Matter: Reclaiming Philosophical Naturalism.  Chicago: 
University of Chicago Press. 
Koyre, A. (1968). Metaphysics & Measurement: Essays in Scientific Revolution Harvard University 
Press. 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Prof. dr. Gintautas Mažeikis, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Socialinės ir politinės teorijos 
katedra 
 
Patvirtinta Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. rugsėjo 14 d. posėdžio 
nutarimu Nr.  3    (protokolo Nr. 3  ).  
 



STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
VPU8002 6 Edukologijos Edukologijos 

Pavadinimas 
AUKŠTOJO MOKSLO DIDAKTIKA 
Pavadinimas anglų kalba 
DIDACTICS OF HIGHER EDUCATION 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 3 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Nagrinėjama aukštojo mokslo didaktiniai ypatumai, tradicinės ir inovatyvios studijų formos ir 
metodai. Aptariama kompetencijų ugdymo(si) svarba ir galimybės studijų procese, ryškinama 
vertybinių nuostatų vieta šiame vyksme, studijų proceso kokybės vertinimo sistema, projektuojamos 
studijų kokybės tobulinimo galimybės bei kokybės vadybos ypatumai. Analizuojama dėstytojo 
asmenybės vaidmuo studijų kokybės užtikrinimui, gilinamasi į savęs pažinimo būdus ir saviugdos 
strategijas. Reikšminga šio modulio dalis – teorinis-empirinis studijų fragmento konstravimas ir 
realizavimas konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į pasirinkto modulio tikslų, turinio, mokymo(si) 
strategijų, užduočių, pasiekimų vertinimo ir atsiskaitymo turinio bei formų pagrįstumą, pedagoginio 
santykio inicijavimo ir palaikymo strategijas. 
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
Didactic peculiarities of high education, traditional and innovational study forms and methods are 
studied. 
The importance and potential of competence development in the study process are discussed, the place 
of one‘s values in this process, the system of study process quality evaluation are heightened, 
opportunities of study quality development and peculiarities of quality management are designed. 
A lecturer person’s role in study quality assurance is analyzed; it is gone deep to ways of self-
knowledge and self-help strategies. An important part of this module is the theoretic - empiric study 
fragment construction and realization in a particular situation, considering the validity of content and 
forms of the chosen module’s aims, content, learning strategies, exercises, assessment and 
examination, also considering strategies of pedagogic relation initiative and support. 
Turinys 
1. Švietimas kaip socialinė sistema. 
Kardinalūs švietimo sistemos pokyčiai Žinių amžiuje. Mokymosi visą gyvenimą samprata: formalus, 
neformalus, savaiminis mokymasis. Lietuvos švietimo sistema ir ją reglamentuojantys dokumentai. 
Aukštojo mokslo studijų sistema. Studijų formos, pakopos, teikiami laipsniai ir kvalifikacijos. 
Tarptautinės programos ir mainai. Aukštojo mokslo reformos žingsniai. 
2. Mokymo teorijų raida ir problemos aukštojo mokslo globalizacijos kontekste. 
Metodologiniai mokymo teorijų pamatai (Žmogiškosios būties samprata. Filosofiniai, psichologiniai, 
pedagoginiai, socialiniai, ekonominiai, veiksniai, darantys poveikį mokymo teorijų raidai). Globalių 
pasaulio pokyčių įtaka švietimui. Mokymo teorijų (biheviorizmo, kognityvizmo, konstruktyvizmo) 
ypatumai ir apraiškos aukštojo mokslo sistemoje. Konstruktyvizmo plėtotė aukštojo mokslo 
didaktikoje. Mokymo(si) aukštojoje mokykloje šiuolaikinė traktuotė (mokymas kaip pateikimas; kaip 
veiklos organizavimas; kaip prielaidų mokymuisi sudarymas). 
3. Mokymo ir mokymosi aukštojoje mokykloje didaktiniai pagrindai. 
Gero mokymo(si) aukštojoje mokykloje ištakos. Studijų tikslų kėlimo ypatumai, sąryšis su 
studijuojančių poreikiais, patirtimis, asmeniniais tikslais. Studijų organizavimo principai.  Studijų 
turinio konstravimo galimybės. Mokymosi modeliai. Tradicinės ir inovatyvios studijų formos ir 
metodai. Efektyvų mokymąsi skatinančios studijų strategijos (mokymasis siekiant supratimo; studentų 
aktyvinimas per paskaitas ir seminarus; įvertinimas siekiant supratimo).Refleksyvus, įrodymais 
pagrįstas mokymas. Atsiskaitymo ir pasiekimų vertinimo įvairovė. Dėstytojų ir studentų požiūriai į 
mokymąsi. Pedagoginės veiklos refleksija. Dėstytojo darbo vertinimo sunkumai. 
4. Vertybių vieta studijų programose. 
Vertybės – studijų programos turinio dalis. Vertybinės nuostatos kaip pamatinis kompetencijų ugdymo 
parametras. Vertybių ugdymo strategijos aukštojoje mokykloje.  



5.  Studijų kokybės tobulinimo teorinės-empirinės prielaidos. 
Mokymo ir mokymosi kokybės parametrai. Studijų kokybės aukštojoje mokykloje nustatymo 
problemos. Studijų proceso kokybės vertinimo sistema.  Studijų kokybės tobulinimo galimybės. 
Studijų kokybės vadyba. 
6.  Dėstytojo saviugda. 
Dėstytojo asmenybės vaidmuo studijų kokybės užtikrinimui. Savo dėstymo stilių ir asmenybės 
savybių sąryšio, organizuojant studijų procesą, įžvalgų svarba. Savęs pažinimo būdai ir saviugdos 
strategijos.        

 7.   Studijų programų modulių konstravimas.  
Studijų programų modulių metodologiniai pagrindai. Teorinės-empirinės dalyko modulio konstravimo 
pozicijos. Modulio tikslų, turinio, mokymo(si) strategijų, užduočių, pasiekimų vertinimo ir 
atsiskaitymo turinio bei formų pagrįstumo ir dermės užtikrinimo prielaidos. Pedagoginio santykio 
inicijavimo ir palaikymo, mokymo(si) individualizavimo ir diferencijavimo  galimybių numatymas, 
mokymosi krūvio įvertinimas.  
 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Detaliai aptariamos kompetencijos, įgyjamos studijų procese. 
Remiantis aukštojo mokslo didaktinėmis teorijomis, projektuojamos studijų kokybės kaitos galimybės. 
Vertinami teorinio – empirinio studijų fragmento konstravimo ir realizavimo konkrečioje situacijoje 
gebėjimai. 

Literatūra 
Barnnet, R. (1990). The idea of higher education. London: Open University Press.  
Biggs, J. (2007). Teaching for quality learning at university: what the student does. Buckingham: The 
Society for Research into Higher Education & Open University Press. 
Boud, Dand., Falchikov, N. (ed.) (2007). Rethinking assessment in higher education: learning for the 
longer term. London;  New York : Routledge, 2007. 
Bryan, C., Clegg, K. (ed.) (2007). Innovative assessment in higher education.   London;  New 
York: Routledge.  
Cowan, J. (2006). On becoming an innovative university teacher: reflection in action. Buckingham:  
Society for Research into Higher Education & Open University Press.  
Grendstadt, N. (1996). Mokytis - tai atrasti. Vilnius. 
Hopkins, D., Aniscovv, M., West, M. (1998). Kaita ir mokyklos tobulinimas. Vilnius. 
Jackson, N.,  Lund, H. (ed.) (2000). Benchmarking in higher education. Society for research into 
higher education. Open university press. 
Jarvis, P., Holford, J. Griffin., C. (2006). The theory & practice of learning.  London;   New 
York: RoutledgeFalmer. 
Jovaiša, L. (2007). Enciklopedinis edukologijos žodynas.Vilnius: Gimtasis žodis. 
Laužackas, R. (2001). Mokymo turinio projektavimas. Kaunas. 
Liekis, A. (sud.) (2003). Akademinė edukologija. Vilnius. 
Marzano, R.  (2005). Naujoji ugdymo tikslų taksonomija.Vilnius: Žara. 
Petty, G. (2008). Įrodymais pagrįstas mokymas. Praktinis vadovas. Vilnius: Tyto alba.  
Petty, G.(2006). Šiuolaikinis mokymas: praktinis vadovas. Vilnius: Tyto alba. 
Pollard,  A. (2006). Refleksyvusis mokymas. Vilnius: Garnelis. 
Ramsden, P. (2001). Kaip mokytis aukštojoje mokykloje. Vilnius: Aidai. 
The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. 
Lambert L. (2011). Lyderystės gebėjimai ir tvari mokyklų pažanga. Kaunas: UAB „Vitae Litera. 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Prof. habil. dr. Marija Barkauskaitė, VPU Edukologijos katedra 
 
Patvirtinta Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. rugsėjo 14d. posėdžio 
nutarimu Nr. 3     (protokolo Nr. 3  ).  
 



STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
MEN8003 6 Menų Teatrologijos 

Pavadinimas 
MOKSLINIŲ TYRIMŲ METODIKA (KULTŪROLOGINĖS ANALIZĖS METODAI) 
Pavadinimas anglų kalba 
METHODS OF SCIENTIFIC RESEARCH (METHODS OF CULTURAL ANALYSIS) 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 3 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Kurso metu studentai bus supažindinami su kultūrologinės analizės metodais, pagrindinėmis srovėmis, 
tendencijomis ir atstovais. Studentai bus mokomi naudotis tarpdalykiniais analizės įrankiais, nagrinėti 
įvairias menotyros problemas iš kultūrologinės pozicijos, lanksčiai naudoti kultūrologinės analizės 
metodus praktiniame meno kūrinių tyrinėjimo darbe. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The course objective is to provide students with knowledge about contemporary cultural theories 
together with modern definitions and methodologies of culture; to analyze the most recent 
methodologies of cultural analysis, its object and mutual relationships between contemporary cultural, 
philosophical, social theories and performance studies. In this course students will be provided with 
the knowledge of interdisciplinary analysis methods, relevant to contemporary art studies. 
Turinys 
Kultūros apibrėžimas. Švietimo epocha ir kultūros samprata. J. Burkhardtas. Kultūros funkcijų 
apibrėžimas. Evoliucinis požiūris į kultūrą. H. Spenceris, O. Comptas. Kultūros krizės apibrėžimai F. 
Nietzsche, O. Spenglerio, A. J. Toynbee teorijose. Etnografinis požiūris ir kultūrinės antropologijos 
kilmė. E. B. Tayloro klasikinis kultūros apibrėžimas. K. Levi-Strauss struktūrinė antropologija. C. 
Geertz kultūros interpretacija. Kultūros sociologija. M. Weberis, E. Durkheimas. Kultūra kaip 
simbolinių formų sistema Z. Freudo teorijoje.  Kultūra kaip simbolinė produkcija P. Bourdieu 
darbuose. Žaidybinė kultūros funkcija M. Backtino ir J. Huizinga teorijose. Komunikacinė kultūros 
funkcija: nuo struktūrinio požiūrio iki komunikacinių technologijų analizės. Neomarksistinė kultūros 
samprata. Frankfurto mokykla. Kultūrinė analų mokykos pakraipa. F. Braudelis ir jo kritikai. 
Mentalites samprata kaip kultūrinės reprezentacijos dalis. Kultūra kaip tekstas ar kalba. R. Barthes, J. 
Derrida. M. Foucault ir naujasis istorizmas. Kultūriniai  postindustrinės visuomenės bruožai. D. Bell, 
F. Jameson, J. Baudrillard’as. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Išsamiai apibūdintos pagrindinės kultūrologinės analizės kryptys 
Palygintos skirtingų kultūrologų teorinės nuostatos ir kultūros sampratos. 
Tiksliai apibrėžtos pagrindinės kultūrologinės analizės sąvokos, jas kūrybiškai analizuojant, 
palyginant ir kritiškai įvertinant. 
Lankščiai taikomas kultūrologinės analizės metodas praktinėje meno kūrinių analizėje. 
Literatūra 
1. Kultūrologija: straipsnių rinkinys. T. 1 − 6. Vilnius, 1999 − 2002. 
2. Kultūra ir istorija: Kultūros fenomenas. Vilnius, 1996. 
3. Kavolis V. Kultūros dirbtuvės. Vilnius, 1996 
4. Sverdiolas A. Kultūros filosofija Lietuvoje. Vilnius, 1983. 
5. Key Concepts of Cultural Theory. Sud. A. Edgar, P. Sedgwick. New York, London, 1999. 
 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Prof. dr. Jurgita Staniškytė, MF Teatrologijos katedra 
 
Patvirtinta Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. rugsėjo 14 d. posėdžio 
nutarimu Nr.  3    (protokolo Nr. 3  ).  
 



STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
MEN8004 6 Menų fakultetas Menotyros 

Pavadinimas 
MENOTYROS METODOLOGIJA 
Pavadinimas anglų kalba 
ARTS RESEARCH METHODOLOGY 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos - 
Seminarai - 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 5 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalykas skirtas menotyros doktorantūros studentams. Studijuojami įvairiūs šiuolaikinės menotyros 
metodai, jų praktinės galimybės bei vaidmuo moksliniuose tyrimuose. Dalyko tikslas -  išmokti taikyti 
įvairias metodologijas meno objektų tyrimuose.  

Studijų formos – konsultacijos, individualus darbas, spec. seminarai (esant pakankamam doktorantų 
skaičiui). 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
Arts PhD students study a variety of contemporary art history methods and their practical possibilities 
and the role of research. Objectives - to learn how to apply various methodologies of art objects of 
study. Study forms - consulting, individual work, special workshops (with an adequate number of 
graduates). 
 
Turinys 
Menotyros metodologijų įvairovė. Menotyros ir kitų humanitarinių mokslų metodologijų sąveika. 
Metodas ir metodologija. Teksto šaltinių tyrimo metodai. Formos tyrimo metodai ir metodologinės 
prieigos. Ikonografija, ikonologija.Semiotika ir vizualieji menai. Psichologija ir vaizdų suvokimo 
teorijos. Sociologinės prieigos meno tyrimuose.Struktūralizmas, poststruktūralizmas, dokonstrukcija. 
Hermeneutinė meno kūrinio interpretacija. Komparatyvistika. Fenomenologija. Lyčių studijos. 
Postkolonializmo teorijos. Atskirų metodologijų taikymas įvairių dailės rūšių tyrimui: praktiniai 
aspektai. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Pagrindinis vertinimo kriterijus – sugebėjimas praktiškai taikyti teorines žinias meno tyrimuose. 
Magistrantūros studijose įgytas menotyros istorijos žinias ir kritikos  įgūdžius doktorantas turi 
tikslingai jungti su menotyros metodologijos teorinėmis žiniomis, įgyjamomis studijuojant šį dalyką. 
Vertinama doktoranto istorinės žinios apie menotyros metodologijų raidą,teorinis metodologinių 
principų išmanymas ir doktoranto sugebėjimas raštu (rašto darbe) analizuoti tiriamąjį objektą tam 
tikrais, (tinkamai parinktais) menotyros metodais.  
 
Literatūra 
1. Pächt O. Metodiniai dailės istorijos praktikos principai. Vilnius: Aidai, 2003. 

2. D‘Alleva A. Methods and Theories of Art History. London: Laurence King Publishing, 2005. 

3. Schneider Adams L. The Methodologies of Art. Oxford: Westview Press, 2007 

4. Kleinbauer W. E. Modern Perspektives in Western Art History. New York, Holt, Rinehart and 
Winston, 1971 (VDU skait.). 

5.  Minor V. H. History’s History. New York, Abrams, 1996. P. 85-87. P. 106-193 

Studijų dalyko/modulio rengėja 
Doc. dr. Rasa Žukienė, MF Menotyros katedra 
 
Patvirtinta Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. rugsėjo  
14 d.  posėdžio nutarimu Nr. 3  (protokolo Nr. 3  ).  
 



STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
VPU8005 6 Socialinių mokslų Sociologijos ir 

politologijos 
Pavadinimas 
MENO SOCIOLOGIJA 
Pavadinimas anglų kalba 
ART SOCIOLOGY 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 3 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalyko paskirtis yra išstudijuoti meno sociologijos reiškinius, išaiškinti meno sociologijos objektą, 
tikslus,  uždavinius, jos ištakas XIX a. ir raidos ypatumus XX a, atskleisti skirtingų meno šakų, meno 
kūrinių socialinius aspektus. Studijos vyksta paskaitų, konsultacijų metu. Daugiausia laiko ir dėmesio 
skiriama individualiam darbui, atliekamos savarankiškos užduotys: rašto tiriamieji darbai. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
This course examines the phenomenon of art sociology, its research subject, main objectives and 
problems, rise of various forms of art sociology in 19th century and its development in 20th century.  
It is designed to disclose sociological aspects of various forms of art. Classes will combine lectures 
and seminars. The focus attention will be paid to individual research and tasks: independent research 
papers.) 
Turinys 
1.Meno sociologijos objektas, tikslai ir uždaviniai.  
2.Meno sociologijos ištakos: XIX a. socialinė prancūzų ir anglosaksų estetika. 
3.Meno ir visuomenės sąveikos: visuomenės kritika.  
4.Socialinė estetika ir psichologija. 
5.Grožio socialumas: estetikos paieškos.  
6.Meno funkcijos.  
7.Skirtingų meno šakų sociologija: dailė, literatūra, muzika.   
8.Socialinis architektūros kontekstas: sociologija ir architektūrinė kūryba. 
9.Sociokultūriniai postmodernistinės aplinkos aspektai. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
 
Meno sociologijos objekto, tikslų ir ištakų suvokimas. 
Meno sociologijos teorijų taikymas. 
Kūrybingas žinių integravimas į raštu atliekamą užduotį. 
 
Literatūra 
 
1. Gaižutis A. Meno sociologija. Vilnius: Enciklopedija, 1998, 218 p. 
2. Giujo Ž. M. Menas sociologijos požiūriu // Poetika ir literatūros estetika. Vilnius, 1989.  
3. Heinich N. Le triple jeu de l.art contemporain. Sociologie des arts plastiques. Paris: Les Éditions 

de Minuit, 1998, 380 p. 
4. Grožio kontūrai: Iš XX a. užsienio estetikos / sud. B. Kuzmickas. Vilnius: Mintis, 1980, 477 p. 
5.   Vanagas J. Miesto sociologijos pagrindai. Vilnius: Aldorija, 1998, 148 p. 
 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Prof. A. Gaižutis,  VPU Socialinių mokslų fakultetas, Sociologijos ir politologijos katedra 
 
Patvirtinta Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. rugsėjo 14 d. posėdžio 
nutarimu Nr.  3    (protokolo Nr. 3  ).  
 



STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS  
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
MEN8006 6 Menų Menotyros 

Pavadinimas                        
ARCHITEKTŪROS ISTORIJOS TYRIMŲ METODIKA 
Pavadinimas anglų kalba 
RESEARCH METHODIC IN HISTORY OF ARCHITECTURE 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Seminarai - 
Konsultacijos 2 
Individualus darbas 3  
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Įvadas į mokslinį darbą: optimalūs mokslinio tyrimo organizavimo būdai. Aptariami mokslinio tyrimo 
lygmenys, darbo metodai, menotyrinio teksto žanrai. Gilinamas architektūros raiškos suvokimas 
(kompozicijos analizė, savitumų nustatymas). 
Praktinės dalyko užduotys: 1) Tektonikos raiškos architektūroje analizė; 2) Lyginamoji studija; 3) 
Statinio tyrimas natūroje ir ataskaitos parengimas; 4) Istorinės kartogramos parengimas; 5) 
Ikonografinės medžiagos analizė; 6) Istorinis-menotyrinis tyrimas (darbo archyvuose įgūdžiai); 7) 
Pasirinkto objekto menotyrinė analizė ir vertinimas; 
Pastaba: praktinės užduotys parenkamos individualiai. 
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
Introduction into scientific work: organization of work (optimal methods). Empiric and theoretical 
research levels. Examples of theoretical methods usage in science of architecture. Inquiry and 
statistical analysis usage in architectural research. Genres of art critic. Conceptual text of art critic. 
Scientific argumentation and topic development methods. Object of architecture and architectural 
context (choosing a context). Layers of time in an object of architecture. Consistent patterns of 
architectural composition and aesthetical evaluation of an object. Specific values of architectural 
heritage. Plan of object analysis.  
Practical tasks: 1) Expression of tectonics in architectural analysis; 2) Comparative study; 3) 
Investigation of a building in situ and preparation of a report; 4) Preparation of historic mapping; 5) 
Analysis of iconographical material; 6) Historic-art critic research (skills of work in archives); 7) 
Critical analysis an evaluation of a chosen object. 
Note: the practical tasks are selected individually. 
Turinys 

1. Empirinis ir teorinis tyrinėjimo lygmenys. 
2. Teorinių metodų taikymo pavyzdžiai architektūrologijoje.  
3. Apklausų ir statistinės analizės taikymas architektūros tyrimams. 
4. Stilistinės ir lyginamosios analizės galimybės architektūrologijoje (pavyzdžių analizė) 
5. Menotyrinio teksto žanrai (su praktinėmis užduotimis).  
6. Konceptualus menotyrinis tekstas – jo formavimo principai ir pavyzdžių analizė.  
7. Mokslinis argumentavimas ir temos plėtojimo būdai.  
8. Architektūros objektas ir architektūros kontekstas (konteksto pasirinkimas).  
9. Laiko sluoksniai architektūros objekte. 
10. Specifinės architektūros paveldo vertės. 
11. Objekto analizės planas.  
12. Architektūrinės kompozicijos dėsningumai ir objekto estetinis vertinimas. 
13. Objekto analizė ir vertinimas taikomiesiems tikslams. 

Studijų pasiekimų vertinimas 
Bus vertinamas architektūros objekto stilistinės bei kompozicinės raiškos savitumų analizės 
įžvalgumas; doktoranto gebėjimas struktūruoti temą, plėtoti argumentaciją, pagrįsti ir praktiškai taikyti 
tyrimui pasirinktus metodus, konceptualizuoti išvadas.  
 
Literatūra 
1. Norkus Z. Istorika. Vilnius: Taura, 1996. 
2. Lietuvos architektūros istorija, t. I-III, Vilnius: Mokslas; Savastis, 1987-2000. 



3. Drėma V. Dingęs Vilnius. Vilnius: Vaga, 1991. 
4. Harris C. M. Iliustruotas architektūros istorijos žodynas anglų-lietuvių kalbomis. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, 2007. 
5. Kitkauskienė L., Kitkauskas N. Anglų-lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas. Vilnius: 
Technika, 2004. 
6. Navickienė E. Nauja architektūra istorinėje aplinkoje: kūrimo patirtis. Vilnius: Technika, 2006. 
7. Lukšionytė-Tolvaišienė N. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje. Vilnius: VDA leidykla, 
2000. 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Prof., dr. Nijolė Lukšionytė, MF Menotyros katedra 
 
Patvirtinta Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. rugsėjo 14d. posėdžio 
nutarimu Nr.  3    (protokolo Nr. 3  ).  
 



STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
MEN8007 6 Menų Teatrologijos 

Pavadinimas 
VIZUALINIO TEATRO TEORIJOS 
Pavadinimas anglų kalba 
THEORIES OF VISUAL THEATRE 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 3 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalykas skirtas pristatyti kintančias vaizdo ir teksto pozicijas bei šio pokyčio raidą XX a. teatre. 
Studentai supažindinami su vizualumo paieškų teatre istorija nuo modernaus teatro pradininkų darbų 
iki postmodernių teatro teorijų. Remiantis vizualiosios dramaturgijos teorija analizuojami skirtingų 
struktūrinių teatro elementų (teksto, kūno, erdvės, aplinkos) vizualizacijos procesai.  Studijų formos: 
paskaitos, seminarai, savarankiškas studento darbas. 
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The aim of this course is to present students with the overview of the dynamics between text and 
image in XXth c. theatre. The students become acquainted with the processes of search for visuality 
from modern theatre practitioners until recent definition of postmodern visuality. In this course 
different structural elements of theatre (text, body, space, environment) are analyzed in a view of 
visualization processes and a theory of visual dramaturgy. After completing this course students will 
be able to apply variety of visual theatre theories for an independent research. Teaching methods: 
lectures, seminars, individual work. 
Turinys 
Vaizdo ir teksto santykių teatre dinamika: istorinės raidos apžvalga. Vizualumo paieškos moderniame 
teatre: G.Craigas, A.Appia, V.Meyerholdas. Kūnas erdvėje: A.Artaud, J.Grotowski. Netradicinės 
erdvės „dramaturgija“ istorinio avangardo teatre. Postmodernaus vizualumo apibrėžimai. Vaizdas kaip 
tekstas: R.Barthes ir J.Derrida „teksto“ samprata. Vizualioji dramaturgija. Vaizdinių teatro 
apibrėžimai: R.Wilson, R.Foreman. Erdvėvaizdžio pokyčiai vizualiniame teatre. Aplinkos teatro 
apibrėžimai ir analizė. Naujosios technologijos ir teatrinė raiška. Aktorinės raiškos pokyčiai 
vizualiniame teatre: tarp ženklo ir performatyvumo. Vizualaus teatro apraiškos Lietuvoje. Metaforinis 
teatras ir režisūrinių įvaizdžių dramaturgija. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Kūrybingai diferencijuotos dalyko metu analizuotos konceptualios teatrologinės analizės prieigos. 
Lanksčiai ir pagrįstai skirtingas postmodernaus teatro teorijas susietos su teatrinės praktikos 
pavyzdžiais. 
Argumentuotai įvertinta naujųjų technologijų įtaka teatrinei raiškai Lietuvoje bei pasaulyje. 
Remiantis vizualiosios dramaturgijos teorija išsamiai išnagrinėti šiuolaikinio teatro praktikos 
pavyzdžiai. 
Išsamiai išanalizuota savarankiškai pasirinkta šiuolaikinio teatro problema. 
Literatūra 
Arntzen Ove K. A Visual Kind of Dramaturgy: Project Theatre in Scandinavia. In: Small is Beautiful. 
Ed. by C. Schumacher, D. Fogg. Glasgow: Theatre Studies Publications, 1991. 
Baudrillard J. Simuliakrai ir simuliacija. Vilnius: Baltos lankos, 2002. 
Goldberg R. Performance Art: From Futurism to the Present. London: Thames and Hudson, 1995. 
Visual Culture Reader. Ed. by N. Mirzoeff. London: Routledge, 1999. 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Doc. dr. Knut Ove Arntzen, MF Teatrologijos katedra 
 

 

Patvirtinta Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. rugsėjo 14 d. posėdžio 
nutarimu Nr.  3    (protokolo Nr. 3  ).  



STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
MEN8008 6 Menų  Menotyros 

Pavadinimas 
ŠIUOLAIKINĖS ARCHITEKTŪROS KRYPTYS  
Pavadinimas anglų kalba 
TRENDS OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE  
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 3 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalyko metu numatoma apžvelgti naujausias pasaulio architektūros mokslo ir praktikos kryptis nuo 
XX a. antrosios pusės iki XXI a. pradžios. Naujausių tendencijų įvairovė bus analizuojama remiantis 
žymiausių šiuolaikinės architektūros autorių darbais. Doktorantai išmoks analizuoti ir kompleksiškai 
vertinti skirtingų krypčių architektūros objektus (estetiniai, socialiniai, techniniai aspektai). Kurso 
metu bus ugdomi gebėjimai pritaikyti teorines žinias vertinant ir analizuojant šiuolaikines visuomenės 
socialinio santykio su architektūrine aplinka formas. 
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The discipline provides an overview of the architectural trends in science and practice from the second 
half of twentieth century until nowadays. The diversity of contemporary trends will be analyzed on the 
basis of the famous modern architectural works and authors. Doctoral students will learn to analyze 
and evaluate complex architectural objects from different perspectives (aesthetic, social, technical). 
The course will develop the ability to apply theoretical knowledge in the assessment and analysis of 
contemporary public attitudes to the environment architectural forms. 
Turinys 
XX a. 7-8 dešimtmetis, kaip posūkio taškas architektūrologijoje ir praktikoje. Postmodernizmo 
architektūra kaip komunikacijos forma. Vietinių identitetų paieška: regionalizmo semantika ir 
prezentacijos formos. Erdvė kaip galios instrumentas: tarp totalitarizmo ir demokratijos viešojoje 
erdvėje. Šiandieninė architektūra kaip socialinis manifestas: nuo utopijos iki eksperimentinės 
architektūros. Erdviniai globalizacijos padariniai ir Europos architektūros politika. Tarpdisciplininiai 
architektūrinės aplinkos tyrimai (sociologija, antropologija, psichologija). Interaktyvieji procesai 
architektūrinėje erdvėje ir architektūrologiniuose tyrimuose. Ekologinės šiandieninės erdvės 
formavimo koncepcijos.  
Studijų pasiekimų vertinimas 
Išsamiai apibūdintos šiandieninės architektūros idėjos, jų principai ir ištakos.  
Apibūdintos šiuolaikinės architektūros sąveikos su kitomis mokslo disciplinomis. 
Argumentuotai išanalizuotas ir interpretuotas šiuolaikinės architektūros objektas ar reiškinys.  
Savarankiškai sukurtas teorinis tekstas analizuojantis šiandienines architektūros problemas bei/arba 
šiuolaikinės urbanistikos procesus. 
Literatūra 
Jodidio P. Building a new Millenium. London: Taschen, 2001 
Spiller, N. Visionary Architecture: Blueprints of the Modern Imagination. London: Thames and 
Hudson, 2006.  
Butkus T. S. Miestas kaip įvykis: urbanistinė kultūrinių funkcijų studija. Kaunas: Kitos knygos, 2011. 
Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture. Ed. by C. Jencks and K. Kropf. London: 
Academy edition, 1997. 
Venturi R., Scott-Brown D. Architecture as Signs and Systems. London: the Belknap press of Harvard 
university press, 2004. 
King A. Spaces of Global Cultures: Architecture, Urbanism, Identity. London, New York: Routledge, 
2004 
Jencks C., The Language of post-modern architecture. London: Academy editions, 1981 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Dr. Vaidas Petrulis, MF Menotyros katedra 
Patvirtinta Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. rugsėjo 14 d. posėdžio 
nutarimu Nr. 3  (protokolo Nr. 3 ).  



STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
MEN8009 6 Menų Teatrologijos 

Pavadinimas 
POSTMODERNISTINIO MENO TEORIJOS 
Pavadinimas anglų kalba 
THEORIES OF POSTMODERN ART  
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 3 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Kurso metu studentai bus supažindinami su postmodernistinio meno teorija, pagrindinėmis 
postmodernistinio meno problemomis, esminiais bruožais ir strategijomis. Studentai bus mokomi 
suvokti ir analizuoti teorines postmodernaus meno prielaidas, sudėtines postmodernios teorinės  
refleksijos struktūras bei kritiškai jas vertinti. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The course objective is to provide students with knowledge about postmodern art theories together 
with the main tendencies of contemporary art in the frame of post-modern theories. After completion 
of the course students will be able to analyse critically and reflect theoretically the main tendencies 
and trends of global art process as well as of the theoretical implications of postmodernist work of art. 
Turinys 
Postmodernizmo apibrėžimas ir jo raiškos laukas. Postmodernizmo ir modernizmo santykių dinamika. 
J. Habermaso modernybės projekto apibrėžimai. Postmodernizmo ir postruktūralizmo santykių 
sklaida: R.Barthes teksto ir kūrinio sampratos. Dekonstrukcija ir ženklo kritika: J. Derrida 
reprezentacijos samprata. Neo - froidizmas: J. Lacanas, J. Kristeva, F. Guattardi ir G. Deleuze, 
pagrindinės naudojamos sąvokos. Postmodernizmas kaip  postindustrinės visuomenės kultūra: D. Bell, 
F. Jameson. J. Baudrillard’as ir simuliakro samprata. G.Debordas ir spektaklio visuomenė. 
Postmodernaus meno apibrėžimai. Autoriaus, teksto ir galios problema U. Eco, R. Barthes ir M. 
Foucault teorijoje. Postmodernizmas architektūroje: Ch. Jenks, R. Venturi, Ph. Johnson. 
Koncervatyvusis ir “kritinis” postmodernizmas mene: H. Foster, L. Hutcheon ir L. Fiedlerio 
apibrėžimai. Performatyvumo ir teatrališkumo kategorijų sąveika postmoderniame mene. Kūniškumo 
ir tekstualumo problema. Postmodernizmo sąvokos vartojimo šiuolaikinėje Lietuvos menotyroje 
ypatumai. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Tiksliai apibūdintos pagrindinės postmodernaus meno teorijos kryptys, esminiai bruožai, estetinės ir 
stilistinės tendencijos. 
Argumentuotai palygintos skirtingų postmodernaus meno kūrėjų teorinės nuostatos ir meninės 
strategijos. 
Apibrėžtos pagrindinės postmodernaus meno teorinės sąvokos, jas kūrybiškai analizuojant, 
palyginanat ir kritiškai įvertinant. 
Įvertinti postmodernaus meno idėjų ir praktikos ypatumai bei poveikis plačiame kultūriniame 
kontekste. 
Lanksčiai taikomos postmodernaus meno teorinės sąvokos ir darbo metodikos praktinėje analizėje 
Literatūra 
1. Jameson F. Kultūros posūkis: rinktiniai darbai apie postmodernizmą.Vilnius, 2002. 
2.Baudrillard J. Simuliakrai ir simuliacija.Vilnius, 2002. 
3. Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. London, 1988.  
4. Kaye N. Postmodernism and Performance.  London, 1994. 
5. The Routledge Compation to Postmodernism. Sud. S. Sim. London, New York, 2001. 
6. Postmodern Culture. Sud. H. Foster. London, 1983. 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Prof. dr. Jurgita Staniškytė, MF Teatrologijos katedra 
 



Patvirtinta Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. rugsėjo 14d. posėdžio 
nutarimu Nr.  3    (protokolo Nr. 3   ).  
 



 
STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 
Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 

MEN8010 6 Menų Teatrologijos 
Pavadinimas 
DRAMOS  ANALIZĖS METODAI 
Pavadinimas anglų kalba 
METHODS OF DRAMA ANALYSIS 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 3 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalykas skirtas pristatyti pagrindinius dramos teksto analizės metodus bei literatūros teorijas. Dalyko 
metu studentai teorines žinias derina su praktiniais įgūdžiais bei įgyja kompetenciją lanksčiai taikyti 
skirtingus literatūros analizės metodus ir geba jų pagrindu analizuoti literatūros kūrinį. Studijų formos: 
paskaitos, seminarai, savarankiškas studento darbas. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The aim of this course is to present the most important methods of text analyses and literature theories. 
Students become acquainted with basic elements of drama – structure, plot, characters, setting, verbal 
and nonverbal language, theme as well as the types of traditional approaches to drama (Historical-
Biographical and Moral-Philosophical, the Formalistic approach, the New Criticism and Close reading 
method, Psychological approach, Phenomenological literary criticism, Structuralism and Semiotics, 
Post-Structuralism and Deconstruction, etc.). After completing the course students will gain 
competence to apply various approaches of literary criticism for independent academic research. 
Teaching methods: lectures, seminars, individual work. 
Turinys 
Dramos teksto analizės orientyrai – struktūra, fabula, personažai, erdvėlaikis, verbalinė ir neverbalinė 
kalba, tema. Tradiciniai analizės metodai: Istorinis-biografinis ir Moralinis-filosofinis. Formalistinė 
metodologija. Naujoji kritika ir Įdėmaus skaitymo metodika. Psichoanalizės metodas. Fenomenologinė 
literatūros kritika. Semiotinis bei Struktūralistinis metodai. Poststruktūralizmas ir Dekonstrukcija. 
Feministinės analizės tipologija: Lyčių studijos, Marksistinis feminizmas, Psichoanalitinis 
feminizmas, feministinė Mažumų kritika. Papildomos teorinės perspektyvos: Marksistinė kritika, 
Naujasis istorizmas, Post-kolonijinė literatūros teorija. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Detaliai apibūdinta literatūros teorijos raida. 
Argumentuotai nustatytas skirtingų teksto analizės metodologijų pritaikomumas teatrologiniams 
tyrimams. 
Individualiame tyrime  kūrybingai pritaikytos skirtingos teksto analizės metodologijos. 
Išsamiai apibrėžtos ir taisyklingai vartojamos pagrindinės literatūros teorijos sąvokos. 
Argumentuotai įvertinta papildomų teorinių perspektyvų įtaka literatūros kūrinio analizei. 
Literatūra 
A Handbook of Critical Approaches to Literature. Ed. by W. L.Guerin, E. Labor, L. Morgan, J. C. 
Reesman, J. R. Willingham. New York, Oxford: Oxford University Press, 1992. 
Bergez D., Barberis P., De Biasi. Literatūros analizės kritinių metodų pagrindai. Vilnius: Baltos 
lankos, 1998. 
Eagleton T. Įvadas į literatūros teoriją. Vilnius: Baltos lankos, 2000. 
The Bedford Introduction to Drama. Ed. by Lee A. Jacobus. New York: St. Martin’s Press, 1989. 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Prof. Ph.D. (emeritas) Bronius Vaškelis, MF Teatrologijos katedra 
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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
MEN8011 6 Menų Teatrologijos 

Pavadinimas 
TEATROLOGIJOS ISTORIJA IR TEORIJA 
Pavadinimas anglų kalba 
HISTORY AND THEORY OF THEATRE STUDIES 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 3 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalykas skirtas supažindinti studentus su teatrologijos mokslo susiformavimo aplinkybėmis, raida, 
pristatyti teatrologijos objektus bei kitų mokslo disciplinų įtaką teatrologijai, apibūdinti šiuolaikinės 
teatrologijos kryptis ir dabartines tendencijas. Studentai įgyja kompetenciją apibrėžti, nagrinėti bei 
įvertinti teatrologijos mokslo problemas, susipažįsta su pagrindinėmis teatrologijos teorijomis. Studijų 
formos: paskaitos, seminarai, savarankiškas studento darbas. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The aim of this course is to present students with historical overview of the emergence and 
development of theatre studies. Students become acquainted with works of major theoreticians of 
Theatre historiography (M. Herrmann), Performance analysis, Theatre semiotics (K. Elam, P. Pavis), 
Sociosemiotic theory of theatre (J. Alter), Theatre anthropology (R. Schechner) as well as with the 
new trends in search for new methodologies: psychoanalysis, phenomenology and gender theory in 
theatre studies, performance studies. After completing the course students will be able to perform 
independent scholarly research in the field of theatre studies. Teaching methods: lectures, seminars, 
individual work. 
Turinys 
Teatrologijos disciplinos atsiradimas: istorinė idėjų apžvalga. Teatro istoriografija: M.Herrmannas ir 
spektaklių rekonstrukcijos idėja. Teatrologinė spektaklio analizė: metodologijos paieškos. Teatro 
semiotika: K.Elam, P.Pavis. Sociosemiotinė J.Alterio teatro teorija. Tarp teatrologijos ir 
antropologijos: R.Schechnerio teatro teorija. Naujojo ritualo apibrėžimai. Teatrologijos ir kitų 
humanitarinių disciplinų santykiai: istorija, filosofija, lingvistika, sociologija. Naujų metodologijų 
paieška: psichoanalizės, fenomenologijos ir feministinės teorijos taikymai teatrologijoje. Šiuolaikinės 
teatrologijos kryptys: performanso studijos. Lietuvos teatrologijos istorinė raida: pagrindiniai autoriai 
ir kryptys. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Išsamiai apibūdintas teatrologijos disciplinos susiformavimas ir raida. 
Visapusiškai išanalizuotos teatrologijos sąsajos su kitomis mokslo disciplinomis. 
Argumentuotai pagrįsta skirtingų metodologijų įtaką teatrologijos mokslui. 
Argumentuotai pagrįsta teatrologijos mokslo įtaka kitiems mokslams. 
Detaliai apibūdintos šiuolaikinės teatrologijos kryptys ir tendencijos. 
Pagrįstai įvertintos teatrologijos mokslo perspektyvos. 
Literatūra 
Carlson M. Theories of the Theatre. Ithaca: Cornell University Press, 1993.  
Elam K. The Semiotics of Theatre and Drama. London: Methuen, 1980. 
Pavis P. Theatre at the Crossroads of Culture. London, New York: Routledge, 1992. 
Schechner R. Performance Theory. London, New York: Routledge, 1988. 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Prof. Ph.D. (emeritas) Bronius Vaškelis, MF Teatrologijos katedra 
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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
MEN8012 6 Menų Menotyros 

Pavadinimas  
ARCHITEKTŪROS MOKSLO RAIDA LIETUVOJE 
Pavadinimas anglų kalba 
THE DEVELOPMENT OF ARCHITECTURAL SCIENCE IN LITHUANIA 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 3 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalyko paskirtis – išstudijuoti Lietuvos architektūros mokslo raidą, pažinti teorinius veikalus, kuriais 
naudotasi Lietuvoje ir kuriuos sukūrė mūsų krašto architektūros mokslininkai. Studijos vyksta 
paskaitų, konsultacijų metu. Daugiausia laiko skiriama savarankiškam darbui bibliotekose, nagrinėjant 
teorinius veikalus, atliekant lyginamąsias užduotis, referatus ir kt. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The purpose of the discipline is to study the development of the Lithuanian architecture science, to get 
acquainted with theoretic works used in Lithuania and created by Lithuanian architecture scientists. 
Studies take place during lectures and consultations. The biggest part of studies is designated for 
individual work in libraries analyzing theoretical works, performing comparative tasks, preparing 
papers, etc. 
Turinys 
Klasikinės architektūros teorijos Lietuvoje: Vitruvijaus, A. Paladijaus, D. Vinjolos, L. Alberčio, S. 
Serlio traktatai apie architektūrą. Prancūzų teoretikų XVII – XIX a. pradžios  veikalai Lietuvoje. 
Architektūros veikalai lenkų kalba: P. Krescentyno, L. Opalinskio, S. Solskio, W. Bystrzonowskio, P. 
Switkowskio ir kt. traktatai. Vilniaus universiteto architektų M.Šulco, K.Podčašinskio, I. 
Rumbovičiaus, J. Sabaliausko mokslo darbai. M. Pelkos-Polinskio architektūros bibliografija. Carų 
valdymo metais Lietuvoje naudoti architektūros teorijos darbai. Architektūros mokslas XX a.: 
tarpukariu ir sovietmečiu: architektūros istorija, urbanistika, kraštotvarka, liaudies architektūra, 
paveldotvarka. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Gebėjimas atpažinti Lietuvos architektūros mokslo darbuose antikos ir renesanso teoretikų įtaką. 
Gebėjimas vertinti įvairių epochų architektūros mokslą pasauliniame kontekste, nustatyti išnagrinėtų 
teorijų poveikį Lietuvos architektūros praktikai. 
Kūrybingas išnagrinėtų teorijų taikymas architektūrologinei analizei ir mokslo darbams. 
Išsamiai apibrėžtos ir taisyklingai vartojamos pagrindinės architektūros mokslo sąvokos. 
Literatūra 
1.Architektural Teory. Koln: Taschen, 2003, 845 p. 

 2.Fichet F. La theorie architecturale a l‘age classique. Bruxelles: Pierre Mardaga, 1979, 556 p. 

3.Levandauskas V. Architektas Karolis Podčašinskis. Vilnius, 1994, 160 p. 

4.Butvilaitė-Petrauskienė R. Mykolo Šulco paskaitų konspektai // Vilniaus Dailės akademijos darbai. 
T.17. Vilnius, 2000, p. 5-21. 
5.Bertašiūtė R., Levandauskas V. Medžio architektūros problemos XVI-XIX a. teoriniuose darbuose // 
Urbanistika ir architektūra. T. XXIII. Nr.3. Vilnius, 1999, p. 122-129 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas, MF Menotyros katedra 
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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
MEN8013 6 Menų Teatrologijos 

Pavadinimas 
ŠIUOLAIKINIO TEATRO PROCESAI 
Pavadinimas anglų kalba 
PROCESSES IN CONTEMPORARY THEATRE 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 3 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalykas skirtas pristatyti šiuolaikinio teatro kaitos bruožus postmodernistinių teatro teorijų požiūriu: 
analizuojama tradicinių teatro elementų (teksto, vaidybos, režisūros) kaita, kaip ir naujųjų technologijų 
ir medijų įtaka šiuolaikinio teatro procesams. Taip pat apžvelgiamos būdingiausios strateginės 
šiuolaikinio teatro orientacijos formos (politinis poveikis, bendruomeninis teatras, inter(trans)kultūrinė 
orientacija). Studijų formos: paskaitos, seminarai, savarankiškas studento darbas. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The aim of this course is to present the main tendencies of change in contemporary theatre practices in 
a view of postmodern theatre theories. The changes in traditional elements of the theatre (text, acting, 
directing) are analyzed as well as the influence of new technologies and media on contemporary 
theatre practices. The students are also presented with the overview of main strategies employed in 
contemporary theatre (political impact, communal theatre, inter(trans)cultural orientation). After 
completing the course students will gain an in-depth knowledge of contemporary theatre as well as 
will be able to analyze various trends in current theatre practices. Teaching methods: lectures, 
seminars, individual work. 
Turinys 
(Post)modernistinė dimensija: scenos elementų struktūriniai pokyčiai šiuolaikiniame teatre. 
Vizualumo sklaida šiuolaikinėje režisūroje. Teksto ir reikšmės (de)konstrukcija šiuolaikiniame teatre. 
Aktoriaus transformacijos šiuolaikiniame spektaklyje. Naujųjų technologijų ir medijų įtaka: 
(multi)medialinis ir elektroninis teatras. Politinė dimensija: kairiųjų teatras XX a. II pusėje. 
„Engiamųjų teatras“. Bendruomenės teatras. Politinės šiuolaikinio feministinio teatro strategijos. 
Pasaulinė dimensija: šiuolaikinis neeuropinis teatras. Vėlyvojo modernizmo režisierių „kelionė į 
Rytus“. Inter(trans)kultūrinės erdvės ieškojimai šiuolaikiniame teatre. Antropologinis teatras. 
Šiuolaikinis aplinkos ir specifinės vietos teatras. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Argumentuotai išanalizuoti scenos elementų pokyčiai šiuolaikiniame teatre. 
Motyvuotai įvertinti skirtingi požiūriai į šiuolaikinio teatro raidą. 
Išsamiai nustatyta naujųjų technologijų įtaka šiuolaikinio teatro estetinei raiškai. 
Pagrįstai išskirti svarbiausi šiuolaikinio teatro kaitos aspektai. 
Remiantis postmodernistinių teatro teorijų instrumentarijumi visapusiškai išanalizuoti savarankiškai 
pasirinkti šiuolaikinio teatro reiškiniai. 
Literatūra 
A Sourcebook of Feminist Theatre and Performance: On and Beyond the Stage. Ed. by Carol Martin. 
London and New York: Routledge, 1996. 
Boal A. Legislative Theatre: Using Performance to Make Politics. London and New York: Routledge, 
1998. 
The Intercultural Performance Reader. Ed. by Patrice Pavis. London and New York: Routledge, 1996. 
Twentieth-Century Theatre. Ed. by Richard Drain. London and New York: Routledge, 1995. 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Prof. Ph.D. (emeritas) Bronius Vaškelis, MF Teatrologijos katedra 
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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
MEN8014 6 Menų fakultetas Menotyros 

Pavadinimas 
DAILĖS KRITIKOS METODAI 
Pavadinimas anglų kalba 
METHODS OF ART CRITICISM 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 3 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
 Dalykas skirtas menotyros krypties dailėtyros specializacijos doktorantams, ruošiantiems disertacijas 
dailėtyros, šiuolaikinės dailės, tarpdisciplininių menų srityse. Dalykas apima dailės kritikos istoriją, 
bendrųjų metodologinių dailės kritikos principų pažinimą ir praktinį atskirų metodų taikymą meno 
kūrinių analizėje. Studijuojama teoriškai ir praktiškai, nagrinėjant žymiausių pasaulio ir Lietuvos 
dailės kritikų darbus periodinėje saudoje. Studijų formos – paskaitos (esant didesnei negu penkių 
studentų grupei), praktiniai užsiėmimai (empirinės medžiagos rinkimas ir analizė, seminarai), 
individualios konsultacijos, rašto darbas (individualus metodo pagal studento mokslinio darbo temą), 
savarankiškas darbas su literatūra. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
 
The subject is designeded for graduates of art history and theory course‘s specialization of fine art 
studies preparing dissertations on fine art studies, contemporary art and interdisciplinary art. The 
subject includes history af art criticism and familiarization with common principles of methodological 
art criticism and practical appliance of individual methods in anglysis of pienes of art. There are 
studied theoretically and practically by analyzing the most-known world and Lithuanian art critics‘ 
articles in periodic press. Studies go as lectures (when there are more then five students in a group), 
practicalsessions (collecting and anglysis of empirical materials, seminars), individual consultations, 
term paper (appliance of individual method after student‘s picked up paper theme), individual work 
with literature. 
Turinys 
Dailės kritikos susiformavimas Europoje ir istorinė lietuvių dailės kritikos apžvalga. Dailės kritikos 
vaidmuo šiuolaikinėje kultūroje. Kas yra kritika: dailės kritikos objekto raida XX–XXI a. Dailės 
kritikos rūšys ir funkcijos kultūros sistemoje. Dailės kūrinio meninės ir technologinės kokybės 
vertinimai. Dailės kritikos sementas menotyros moksle. Dailės kritika ir meno sklaida visuomenėje. 
Metodai ir metodologinės prieigos. Formaliojo metodo taikymas. Psichoanalizės vaidmuo dailės 
kritikoje. Ikonologijos metodas. Sociologijos metodai dailės kritikoje. Hermeneutinė dailės kūrinio 
interpretacija. Fenomenologija dailės kūrinio analizėje. Poststruktūralizmo metodologija. Semiotika ir 
dailės kritika. Dailės kritikos pabaigos teorijos. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Pagrindinis vertinimo kriterijus – sugebėjimas praktiškai taikyti teorines žinias. Magistrantūros 
studijose įgytas žinias apie dabarties dailės procesus doktorantas turi mokėti  tikslingai jungti su šiame 
modulyje įgytomis dailės kritikos metodų ir metodologinių požiūrių teorinėmis žiniomis. Vertinama 
ne tik teorinis dailės kritikos istorijos ir metodologinių principų išmanymas, bet ir realus doktoranto 
sugebėjimas raštu (rašto darbuose) ir žodžiu (parodų metu, arba rengiant savo kuruojamą parodą) 
analizuoti dabarties meno objektą tam tikrais, tinkamai parinktais dailės kritikos metodais. Papildomas 
vertinimo kriterijus - sugebėjimas teisingai ir įtaigiai teorinį ir kritinį požiūrį perteikti viešumoje, 
komunikuojant su parodų lankytojais ir žiniasklaida.  
Literatūra 
1. Harris J. (2002). The New Art History: A Critical Introduction. London: Routledge. 

2. Murray Ch. (2003). Key Writers on Art: The Twentieth Century. London: Routledge. 

3. Belting H. (2003). Art History After Modernism. Chicago: University of Chicago Press. 



4. Burgin V. (1992). The End of Art Theory. London. 
 
5. Bürger P. (2004). Theory of the Avant-Garde. Minneapolis: University of Minnesota Press. 
Studijų dalyko/modulio rengėja 
Dr. doc. Rasa Žukienė, MF Menotyros katedra 
 
Patvirtinta Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. rugsėjo  
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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS  
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
MEN8015 6 Menų Menotyros 

Pavadinimas 
KRIKŠČIONIŠKOSIOS IKONOGRAFIJOS RAIDA IR PAŽINIMAS 
Pavadinimas anglų kalba 
THE EVOLUTION AND KNOWLEDGE OF CHRISTIAN ICONOGRAPHY 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 2 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 2 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Pateikite trumpą informaciją apie studijų dalyką (dalyko paskirtis, studijų formos, tematika) 
Paskaitų metu studijuojama Europos kultūros epochų (I – XX a.) krikščioniškosios ikonografijos raida, 
aiškinantis specifines, kertiniais teologijos teiginiais ir liturgijos nuostatomis pagrįstas ikonografinės 
raiškos normas dailėje. Suteikiamos žinios apie šventovių įrenginių, altorių paveikslų, liturginių indų 
ir paramentų bei jų reprezentavimo formų simboliką bei tradicijas. Seminarų ir individualaus darbo 
metu teorinės žinios pritaikomos praktikoje. 
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
Pateikti pagrindinę dalyko studijų ir turinio informaciją. Tai yra trumpas dalyko pristatymas (dalyko 
paskirtis, studijų formos, tematika, rezultatai) 
During the lectures there are explained the main stages of the historical development of Christian 
iconography of the Ith – XXth century, in understanding standarts of Christian art based on the main 
rules of liturgy and theology. The knowledge about symbols and traditions of the church‘s equipments, 
altar paintings, liturgical vessels, paraments and their representative forms are provided. Individual 
work and seminars are assigned to implement theoretical knowledge into practice. 
Turinys 
Turi būti nurodomos temos, sudėliotos pagal dalyko studijavimo logiką. Surašomos tik temos.  
Įvadas: istorinė diskusija apie krikščioniškojo meno galimybes ir specifiką. Istoriografijos aptarimas. 
Ikonografijos, ikonologijos ir ikonoteologijos terminai, sampratos ir tyrimo metodai. Ikonografinė 
gravitacija ir vaizdinių reinpretacija. Ikonografijos lyginamoji studija. Antikinė atvaizdo samprata ir jo 
transformacija krikščionių tradicijoje. Ankstyvosios krikščionybės ikonografija. Bizantijos 
ikonografija. Ankstyvųjų viduramžių ikonografija (karolingai, Otonai, romanika). Rašto, skaičių ir 
vaizdinių simbolika vėlyvųjų viduramžių ikonografijoje. Pasaulietinės kultūros poveikis vėlyvųjų 
viduramžių ir Renesanso menui. Renesanso ikonografijos savitumai. Tikėjimo nuostatų reprezentacija 
po Tridento Visuotinio Bažnyčios susirinkimo. Pagrindiniai Baroko ikonografijos bruožai: 
ženkliškumas, emblematika, retorinis alegorizavimas, didžiosios ikonografinės programos. Požiūris į 
Baroko ikonografiją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: sąsajos ir vietinės ypatybės. 
Krikščioniškosios ikonografijos bruožai XIX a. ir jos pokyčiai XX a. Piligrimystė ir jos įtaka šventųjų 
kulto ir ikonografinių tipų plitimui. Vienuolijos, brolijos ir jų ikonografijos specifika mene.  
Praktinės dalyko užduotys: 1. Bažnytinės dailės objekto ikonografinė ir ikonologinė analizė; 2. Atskiro 
altoriaus, koplyčios ar bažnyčios kaip savarankiškos ikonografinės temos nagrinėjimas; 3. Pasirinkto 
objekto idėjinės - ikonografinės programos atskleidimas. 
Pastaba: praktinės užduotys parenkamos individualiai 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Vertinimo kriterijai: gebėjimas apibūdinti sakralinės dailės simbolinę raišką skirtingų istorinių epochų 
bažnytiniame mene; krikščioniškųjų atvaizdų ikonografijos pažinimas; gebėjimas taikyti  
ikonografijos, ikonologijos ir ikonoteologijos metodus dailės kūrinio tyrime; dailės objekto analizės 
savarankiškumas ir kūrybiškumas, gebėjimas susieti kulto, meno ir visuomenės mentaliteto sąveikos 
dėsningumus. 
Literatūra 
Belting H. (2000) Bild und Kult. München: Verlag C.H. Beck.  
Encyklopedia katolicka. (1985 – 2004) T. I – IX. Lublin. 
Estetikos ir meno filosofijos transformacijos. (2005) Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, 
filosofijos ir meno institutas; 



Lexikon der Christlichen ikonographie. (1994) T. I – VIII. Rom - Freiburg – Basel – Wien: Herder; 
Lietuvos sakralinės dailės katalogas. (1995-2006) / sud. G.M. Martinaitienė ir kt. T I-VI. Vilnius: 
leidykla „Gervelė”. 
Kajackas A. (1998) Bažnyčia liturgijoje. Kaunas: Lietuvos katechetikos centras; 
Krikščioniškosios ikonografijos žodynas. (1997) Sud. D.Ramonienė.Vilnius: Vilniaus dailės 
akademijos leidykla; 
Panofsky E. (2002) Prasmė vizualiniuose menuose. Vilnius: Baltos lankos; 
Philippe M. D. (1999) Sekti paskui avinėlį. Vilnius: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas; 
Grabar A. (2003) Krikščioniškoji ikonografija. Antika ir Viduramžiai. Vilnius: Aidai; 
Valinčiūtė R. (2006) Jėzaus Kristaus ikonografija Lietuvos baroko altorių tapyboje: daktaro 
disertacija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla; 
Voraginietis J. (2008) Aukso legenda arba Šventųjų skaitiniai. T. 1 – 2. Vilnius: Lietuvių literatūros 

ir tautosakos institutas.  
Лосев А. Ф. (1993) Oчерки античного символизма и мифологии. Москва. 
Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 
Prof. dr. (hp.) Laima Šinkūnaitė, MF  Menotyros katedra 
 
Patvirtinta Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. rugsėjo  14 d. posėdžio 
nutarimu Nr.  3  (protokolo Nr. 3  ).  
 
 



STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS  
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
MEN8016 6 Menų Menotyros ir 

Teatrologijos 
Pavadinimas 
SPECIALUS KURSAS 
Pavadinimas anglų kalba 
SPECIAL COURSE 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 3 
Seminarai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 1 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Pateikite trumpą informaciją apie studijų dalyką (dalyko paskirtis, studijų formos, tematika) 
Specialus kursas orientuotas į doktoranto temos specifiką. Gali būti iš gretutinių krypčių. Numatoma 
galimybė spec. Kursą dėstyti vizituojantiems profesoriams intensyviu būdu. Kiekvienu atveju 
rengiamas atskiras dalyko aprašas. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
Pateikti pagrindinę dalyko studijų ir turinio informaciją. Tai yra trumpas dalyko pristatymas (dalyko 
paskirtis, studijų formos, tematika, rezultatai) 
University didactics is an applied branch of education science. The following issues are analyzed in 
this course: the main phenomena of education and their relationship; the most significant teaching and 
learning theories; learning by doing. Teaching methods and their applications are covered: lectures, 
learning in small groups, projects, case studies, discussions, workshops, debates, brainstorming, etc. 
The other issues are teaching resources; teaching models for effective learning (consecutive and 
problem based), development of study programs and their logic, goals, tasks and structure; strategies 
for the development of productive learning environment; open and distance learning; control, 
assessment and evaluation of study results; assessment systems; problems of study quality assurance at 
university: dimensions, standards, criteria and methods. 
 
Turinys 
 
Dalyko temas kiekvieną kartą nurodo specialųjį kursą vedantis dėstytojas; 

Studijų pasiekimų vertinimas 
Bus vertinamas doktoranto gebėjimas įsisavinti naujus metodus, naudotis speckurse pateikta nauja 
medžiaga ir praktiškai integruoti ją į savo tyrimą, įžvelgti nagrinėjamo objekto tapatumo bruožus;  
 
Literatūra 
Literatūrą nurodo specialųjį kursą vedantis dėstytojas; 
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