Filosofijos ir politinės kritikos gretutinė programa
(priimtiems nuo 2017m.)
Programos paskirtis

Studijų rezultatai
(įgyjami gebėjimai)

Kontaktai

Rengti plataus humanitarinio profilio specialistus, filosofus, gerai žinančius
klasikines, šiuolaikines filosofijos teorijas, išmanančius politinės kritikos
sroves, gebančius analitiškai mąstyti bei kūrybiškai veikti įvairiose profesinėse
ir pilietinėse situacijose, aktyviai įsijungti į viešas diskusijas, turinčius loginės
analizės, argumentavimo, dialektinio mąstymo, fenomenologinės bei
hermeneutinės metodologijos įgūdžius ir gebančius juos pritaikyti analizuojant
bei vertinant šiuolaikinius socialinius ir politinius procesus. Baigusieji
kviečiami tęsti studijas Praktinės filosofijos arba Socialinės ir politinės kritikos
magistratūrose.
Baigę studijas studentai gebės: įvertinti atskirų filosofinių teorijų tinkamumą
atliekamiems politinių, socialinių, kultūros procesų ar meno kūrinių tyrimams
pagrįsti; atlikti politinės kritikos tyrimą, remiantis pasirinkta teorija ir
argumentuotai pateikti tyrimų išvadas; analizuoti svarbiausias filosofines
sąvokas bei teorijas; artikuliuoti teorinių filosofinių tyrimų problemą, tikslą,
struktūruoti tyrimo procesą ir išvadas; pristatyti tyrimą raštu formaliuosius
reikalavimus atitinkančia mokslo kalba bei stiliumi; pristatyti užbaigta tyrimą
pagal akademinio, profesinio diskurso reikalavimus; įvertinti filosofijos kaip
mokslo ribas ir analizuoti jų kaitą; apibrėžti filosofijos mokslo ribas bei
funkcijas atskirose klasikinėse teorijose ir kryptyse, taip pat – atskirais
istoriniais laikotarpiais; palyginti atskirų laikotarpių bei srovių filosofijos
sampratas.
VDU politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas.
V. Putvinskio g. 23-604, LT-44243, Kaunas.
Tel. / Faks. (8 37) 206709; dek@pmdf.vdu.lt

Dalykų pavadinimai
Privalomi dalykai (24 kreditai)
Filosofijos pagrindai: Metafizika
Filosofijos pagrindai: Dialektika
Filosofijos pagrindai: Moralės filosofija
Filosofijos pagrindai: Fenomenologija
Pasirinkti 1 dalyką (4 kreditai)
Pilietiškumo ir bendruomenių filosofija
Filosofijos istorija kaip filosofinė problema
Suverenumo teorijos
Pasirinkti 2 dalykus (12 kreditų)
Politinė filosofija ir kritika: 16 – 18 a.
Filosofijos pagrindai: Estetika ir meno vertinimas
Politinė filosofija ir kritika: 19-20 a.
Socialinė ir politinė kritinė teorija
Filosofinė naratologija ir laiko teorijos
Feminizmo filosofija
Politinė kritinė teorija: aktualijos
Iš viso

Kodas

ECTS
kreditai

FPK2002
FPK1005
FPK2004
FPK3004

6
6
6
6
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4
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40

