
FILOSOFIJOS MOKSLO (01H) KRYPTIES GALIMOS DISERTACIJŲ TEMATIKOS IR DOKTORANTŲ VADOVAI 2016 m. 

 

 

 

TEMATIKA POTEMĖS (GALIMI DISERTACIJŲ PAVADINIMAI) GALIMI VADOVAI PASTABA 

1. Kontinentinė filosofija: 

simbolinių mąstymo formų ir  

fenomenologinės 

antropologijos tyrinėjimai 

(Continental Philosophy: 

Inquiries of Symbolical Forms 

of Thinking and 

Phenomenological 

Antropology). 

1. Suvokimo schemų ir patirties įvykio santykio analizė. 

2. Simuliakrinių mąstymo formų kritika: demaskavimo 

reikšmė šiuolaikinės patirties trajektorijoms. 

3. Laisvė ir vaizduotė: postmodernios filosofinės 

antropologijos ir ekosofijos požiūriu.  

4. Fenomenologinė-antropologinė patyrimo analizė. 

Prof. dr. Gintautas Mažeikis (VDU) 

Prof. dr. Dalius Jonkus (VDU) 

Prof. dr. Jay Daniel Mininger 

(VDU) 

Dr. Jurga Jonutytė (VDU) 

Galėtų vadovauti 

bet kuris iš 

išvardintų vadovų 

2. Šiuolaikinės filosofijos 

problemos politiškumo ir 

meno kontekste (The 

Problems of Contemporary 

Philosophy in the Context of 

the Political and the Arts). 

1. Šiuolaikinė filosofija kaip nauja mąstymo paradigma. 

2. Šiuolaikinė filosofija ir politiškumo sampratos. 

3. Šiuolaikinė filosofija ir meno interpretacijos. 

Dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI) 

 

 

3. Klasikinės ir neklasikinės 

filosofijos idėjų sąveikos 

problemos (The Problems of 

Interaction between Ideas of 

Classical and Non-Classical 

Philosophy). 

1. Kanto sisteminių nuostatų transformacijos vėlesnėje 

filosofijoje. 

2. Hegelio filosofijos pamatinių nuostatų kritika 

neklasikinėje filosofijoje. 

3. Subjekto problema vokiečių klasikiniame idealizme 

ir neklasikinėje filosofijoje. 

4. Schellingo filosofinės evoliucijos keliai ir klystkeliai. 

5.  Schellingas ir vokiečių romantizmo meno filosofija. 

6. Vėlyvoji Schellingo „apreiškimo ir mitologijos 

filosofija“. 

7. Racionalistinės filosofijos idėjų atspindžiai 

neklasikinėje Bergsono filosofijoje. 

8. „Gyvybinio polėkio“ ir „trukmės“ koncepcijos 

Bergsono filosofijoje. 

 

Prof. habil. dr. Antanas 

Andrijauskas (LKTI) 

 



4. Lyginamoji ir tarpkultūrinė 

filosofija globaliųjų sąveikų 

amžiuje (Comparative and 

Intercultural Philosophy in the 

Age of Global Interactions) 

1. Tarpkultūrinė filosofija: eurocentrizmo kritika ir 

įveika. 

2. Tarpkultūrinė hermeneutika: poliloginiai 

filosofavimo metodai. 

3. Lyginamoji filosofija: stambiųjų rašytinių mąstymo 

tradicijų teorinio gretinimo klausimai. 

4. Lyginamoji filosofija ir estetika: smulkiųjų 

nerašytinių mąstymo tradicijų teorinio gretinimo 

klausimai. 

5. Dabartinės civilizacinės ir filosofinės 

komparatyvistikos metodologiniai virsmai 

neeuropinių (indų, kinų, japonų, subsacharinės 

Afrikos, Mezoamerikos ir Lotynų Amerikos) 

estetikos ir meno tradicijų tyrinėjimuose. 

 

Prof. habil. dr. Antanas 

Andrijauskas (LKTI) 

 

5. Metodologinės filosofinio ir 

intelektinio-istoriografinio 

pažinimo būdų takoskyros 

(Methodological Distinctions 

between Philosophy and 

Intelectual Historiography) 

Filosofija kaip istoriografinis šaltinis; teorinio mąstymo 

istoriografinio asimiliavimo ir deteorizavimo problema. 

Filosofinių, istoriografinių ir sociologinių minties tyrimo 

strategijų sąveikos bei takoskyros. 

Idealiųjų ir realiųjų veiksnių analizės taikymas 

istoriografiniuose ir sociologiniuose filosofinės minties 

tyrimuose. 

Kauzalinio, genealoginio, nomotetinio ir idiografinio 

minties aiškinimo paradigmos filosofijoje ir intelektinėje 

istoriografijoje. 

Idėjų-tiesų ir idėjų paminklų skirtis istoriografinuose, 

sociologiniuose ir filosofiniuose tyrimuose. 

metodologinės lyginamosios filosofijos ir lyginamosios 

idėjų istoriografijos kryžkelės. 

Prof. habil. dr. Antanas 

Andrijauskas (LKTI) 

 

6. Postmodernistinė filosofija 

ir estetika (Changes of 

Postmodern Philosophy and 

Aesthetics). 

 

1. Postmodernios filosofijos ir estetikos metanaratyvų 

ištakos ir pagrindiniai tipologiniai bruožai. 

2. Postmodernaus ir klasikinio mąstymo tradicijų 

santykiai. 

3. Postmodernaus mąstymo ištakos neklasikinėje 

Prof. habil. dr. Antanas 

Andrijauskas (LKTI) 

 

 



filosofijoje. 

4. Postmoderni filosofija ir „vėlyvojo kapitalizmo“ bei 

suprekintos visuomenės teorijos. 

5. Logocentrizmo kritika postmodernioje filosofijoje ir 

estetikoje 

6. Postmodernios filosofijos poveikis naujų 

neklasikinių estetikos principų bei  meno formų 

sklaidai. 

7. Šiuolaikinių technologijų 

įtaka socialinėms praktikoms 

ir identiškumo patirtis (The 

influence of modern 

technology on social practices 

and experiences of identity). 

1. Kibererdvė kaip kultūrinis ir simbolinis landšaftas: 

įvaldymo ir navigacijos būdai virtualiame pasaulyje. 

2. Filosofinės ir etinės techninio įsiveržimo į žmogaus 

reproduktyvumo erdvę  problemos. 

Prof. dr. Almira Ousmanova (EHU) 

Prof. dr. Tatjana Shchyttsova (EHU) 

Prof. dr. Andrej Gornykh (EHU) 

Prof. dr. Ryhor Miniankou (EHU) 

 

Galėtų vadovauti 

bet kuris iš 

išvardintų vadovų 

8. Socialinės ir etinės 

transformacijos globalizacijos 

sąlygomis (Social and Ethical 

Transformations in the Epoch 

of Globalization). 

1. Subjekto decentravimas ir socialinio gyvenimo 

norminių pagrindų krizė. 

2. Kritinis kosmopolitizmas ir globalinio identiškumo 

politika: kosmopolitinė vaizduotė šiuolaikinėje 

socialinėje teorijoje ir praktikoje.  

3. Žinių ir troškimo kūrimas postmodernizme. 

 

Prof. dr. Almira Ousmanova (EHU) 

Prof. dr. Tatjana Shchyttsova (EHU) 

Prof. dr. Andrej Gornykh (EHU) 

Prof. dr. Ryhor Miniankou (EHU) 

 

Galėtų vadovauti 

bet kuris iš 

išvardintų vadovų 

 

 

 

 


