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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 antropologija ir estetika. 

Prof. dr. Gintautas Mažeikis (VDU) 

Prof. dr. Dalius Jonkus (VDU) 

 

Galėtų vadovauti 

bet kuris iš 

išvardintų vadovų 

2. Lietuvos filosofijos istorija 

(The History of Lithuanian 

Philosophy). 

1. XVII-XVIII a. filosofijos tyrimų galimos 

disertacijos: politikos filosofija Jėzuitų akademijoje; 

natūralioji teologija kaip filosofinė disciplina; 

dinaminio atomizmo koncepcijos; wolfianizmas 

Lietuvoje. 

2. XIX a. filosofijos tyrimų galimos disertacijos: 

Schellingo recepcija Lietuvoje; filosofija 

Vilniaus/Peterburgo  dvasinėje akademijoje; Lietuvos 

vyskupų filosofinės kompetencijos; 

3. XX a. filosofijos Lietuvoje tyrimai: Galimos 

disertacijos: epistmeologijos, istorijos filosofijos etc. 

koncepcijos, filosofija Lietuvos žydų/ rusų diasporos 

prieškario Lietuvoje; filosofija Kauno kunigų 

seminarijoje sovietmečiu; filosofijos egzode 

struktūros, institucijos, lyderiai, konfliktai; filosofinis 

pogrindis, neprofesionalioji filosofija sovietmečio 

Dr. Dalius Viliūnas (LKTI) 

 

 



Lietuvoje ect. 

4. Interdisciplininiai bei lyginamieji Lietuvos 

filosofinės kultūros tyrimai, reikšmingi Lietuvos 

politinei, socialinei istorijai, kultūrologijai, 

literatūrologijai, kitoms lituanistikos sritims, kurios 

nepakankamai disponuoja filosofinės analizės, 

aiškinimo bei aktualizacijos priemonėmis. Pvz.  

sovietologijos filosofinės prielaidos ir implikacijos; 

Romantizmo filosofijos struktūros XIX a. lietuvių 

literatūroje; Šventosios santarvės periodo politika ir 

filosofija Lietuvoje; Mesianizmas Lietuvoje; LDK 

delibertatyvinės demokratijos tradicija XIX amžiuje, 

A.Maceinos marksizmo samprata; sovietologijos 

filosofinės prielaidos ir implikacijos; sovietmečio 

filosofijos sociologiniai mechanizmai etc. 

3. 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 

4. 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 

 

 

 

 

 


