
 

 

 

 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas 

Programos 

pavadinimas 

Kokia yra Europos tapatybė? Istoriniai, kultūriniai, politiniai, instituciniai šaltiniai.  
 

Lektoriai Andrius Švarplys, dr. 
Apimtis kred./ 

trukmė val. 

4kreditai, 106val. 
 

Paskirtis  Pagrindinis tikslas – supažindinti moksleivius su pagrindiniais politiniais, kultūriniais ir 
instituciniais veiksniais, įtakojusiais Europos tapatybę tiek istoriškai, tiek dabartinėje 
Europos Sąjungoje. 
 
Ši tema yra ypač aktuali dabar, kai Europos Sąjungai reikia apsibrėžti savo vaidmenį 
pasaulyje, išspręsti vidines ekonomines, socialines ir politines problemas, kurios vienaip ar 
kitaip veda į bendros europinės tapatybės problemą. Taip pat kurse analizuojamos temos itin 
aktualios tautinės tapatybės išsaugojimo/praradimo, nacionalinės valstybės suvereniteto 
reikšmės ir vaidmens globalėjančiame pasaulyje kontekste.  
 
Kursas siekia tokių uždavinių: 

a) Išanalizuoti Europos idėjos istoriją – kokios reikšmės istoriškai buvo susietos su 
Europa ir kaip jos keitėsi. 

b) Išskirti Europos integracijos istorijos svarbiausius bruožus.  
c) Apibūdinti Europos Sąjungos politinę-institucinę sistemą. 
d) Išanalizuoti kultūrinę ir politinę Europos tapatybę šiuolaikinės ES rėmuose. 
e) Išanalizuoti nacionalinių tapatybių ir europinės tapatybės santykį atskirose šalyse, 

viešojoje nuomonėje. 
f) Apibūdinti nacionalinės ir europinės tapatybės raišką globaliame pasaulyje ir post-

nacionalinės tapatybės galimybes bei ribas. 
 

Tikslinė grupė Aukštesnių klasių moksleiviams. 
 

Turinys  

 

Europos idėjos istorija: Antika, Viduramžiai, Renesansas, Naujieji laikai, Švietimas, 
šiuolaikiniai laikai. (auditorinės 5val., savarankiškas darbas 3val.) 
Europos integracijos istorijos svarbiausi bruožai (auditorinės 5val., savarankiškas darbas 
3val.) 
Europos Sąjungos pagrindinės institucijos (auditorinės 5val., savarankiškas darbas 3val.) 
Pagrindinės Europos integracijos teorijos (auditorinės 5val., savarankiškas darbas 3val.) 
Kultūrinė europinė tapatybė: bendras Europos kultūros palikimas ir jo kritika (auditorinės 
5val., savarankiškas darbas 3val.) 
Politinė europinė tapatybė – Europos Sąjungos demokratijos deficitas (auditorinės 5val., 
savarankiškas darbas 3val.). 
Europinė tapatybė šalyse-narėse: Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Ispanija, Švedija, 
Lenkija, Lietuva. (auditorinės 5val., savarankiškas darbas 3val.). 
Europinė tapatybė ir viešoji nuomonė (auditorinės 5val., savarankiškas darbas 3val.). 
Post-nacionalinė europinė tapatybė? Konstitucinis patriotizmas. (auditorinės 5val., 
savarankiškas darbas 3val.). 
Savarankiškas pasiruošimas koliokviumui, namų darbui ir egzaminui – 34val. 
 
Viso valandų: 
Kontaktinės valandos – 45val. 
Savarankiško darbo – 61val. 



 
Rezultatai  a) gebėjimas paaiškinti europinės tapatybės formavimosi procesą. 

b) gebėjimas analizuoti ES problemas ir iššūkius, įtakojančius europinės tapatybės 
kūrimąsi. 

c) gebėjimas analizuoti nacionalinės valstybės ir tapatybės reikšmę post-nacionalinėje 
politinėje sistemoje ES. 

 
Asmuo 

kontaktams  

Andrius Švarplys, +370-675-37060, a.svarplys@pmdf.vdu.lt, Radastų g.1, Pabiržio km., 
Kauno raj. 
 
 

 


