PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto,
Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir
Europos humanitarinio universiteto
Filosofijos mokslo krypties doktorantūros komiteto
2019 m. gegužės mėn. 28 d. posėdžio nutarimu Nr. 8 ir Nr. 9, priedas Nr. 1
POTEMĖS (GALIMI DISERTACIJŲ PAVADINIMAI)
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.

GALIMI VADOVAI
Prof. dr. Gintautas Mažeikis (VDU)
Prof. dr. Dalius Jonkus (VDU)

PASTABA
Galėtų vadovauti
bet kuris iš
išvardintų vadovų

1. Spekuliatyvinės antropologijos raida
2. Skausmo ir malonumo filosofiniai-antropologiniai
tyrimai
3. Filosofinė antropologija ir neorealizmo paradigma
4. Fenomenologinė filosofinė antropologija

Prof. dr. Gintautas Mažeikis (VDU)
Prof. dr. Dalius Jonkus (VDU)

Galėtų vadovauti
bet kuris iš
išvardintų vadovų

3. Socialinės praktikos ir
identiškumas
technologijų
epochoje (Social Practices and
Identities in the Epoch of
Technologies).

1. Communication and Social Imaginary in the age of Prof. dr. Almira Ousmanova (EHU)
Prof. dr. Tatjana Shchyttsova (EHU)
digital mediatization.
Prof. dr. Andrej Gornykh (EHU)
2. Filosofinės ir etinės techninio įsiveržimo į žmogaus
reproduktyvumo erdvę problemos.

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 Prof. dr. Almira Ousmanova (EHU)
Prof. dr. Tatjana Shchyttsova (EHU)
norminių pagrindų krizė.
Prof. dr. Andrej Gornykh (EHU
2. Žinių ir troškimo kūrimas postmodernizme.

Galėtų vadovauti
bet kuris iš
išvardintų vadovų

TEMATIKA
1. Kontinentinė filosofija:
simbolinių mąstymo formų ir
fenomenologinės
antropologijos
tyrinėjimai
(Continental
Philosophy:
Inquiries of Symbolical Forms
of
Thinking
and
Phenomenological
Antropology).
2. Filosofinė antropologija
(Philosophical Anthropology)

5. Dabartinės estetikos ir 1. Estetika, meno filosofija, meno psichologija mokslų
meno
filosofijos
sistemoje.
transformacijos
2. Kūrėjo statuso ir meno kūrinio funkcijų kaita

Prof. habil. dr. Antanas
Andrijauskas
Doc. dr. Stanislovas Mostauskis

Galėtų vadovauti
bet kuris iš
išvardintų vadovų

dabartinėje estetikoje ir meno filosofijoje.
Estetiškumas gyvenime, kultūroje ir kasdienybėje.
Estetinė sąmonė ir meninė kultūra.
Dabartinės estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų
laukų kaita.
6. Meno
psichologijos
ir
psichopatologijos
problematika dabartiniuose estetikos tyrinėjimuose.
7. Klasikinės meno sociologijos virsmai ir naujų
tyrinėjimo laukų iškilimas.
8. Dabartinės medijų ir vizualumo estetikos raidos
problemos.
9. Postmodernistinės estetikos ir meno filosofijos
virsmai.
10. Neklasikinės
meno
filosofijos
poveikis
postmodernistinei estetikai.
11. Komparatyvistinės estetikos ir meno filosofijos
metodologinių principų kaita.
1. Kantiškojo subjektyvizmo transformacija Fichte ̓ės
filosofijoje.
2. Hegelio filosofijos pamatinių nuostatų kritika
neklasikinėje filosofijoje.
3. Subjektas ir jo būtis vokiečių klasikinėje ir
neklasikinėje filosofijoje.
4. Auguste Comte ir pozityvistinė reakcija į vokiečių
klasikinę filosofiją.
5. Neklasikinės filosofijos principų įtvirtinimas
Kierkegaardo ir Nietzche ̓ės koncepcijoje.
6. Franz Brentano intencionalumo teorija.
7. Bergsono idėjų ir durée koncepcijos metamorfozės
XXa. filosofijoje.
8. Alexandre Kojève hėgeliškosios filosofijos
perskaitymo poveikis prancūzų filolosofijai.
9. Egzistencializmo idėjų atspindžiai André Malraux
meno filosofijoje.
10. Pierre Klossowski neklasikinės filosofijos
interpretacija.
11. Michel Serres idėjinė evoliucija ir visuotinės
estetikos paieškos.

(Transformations
of
Contemporary Aesthetics and 3.
Philosophy of Art).
4.
5.

6. Kontinentinės klasikinės ir
neklasikinės filosofijos idėjų
sąveikos problemos (The
Problems
of
Interaction
between Ideas of Continental
Classical and Non-Classical
Philosophy).

Prof. habil. dr. Antanas
Andrijauskas,
Dr. Aivaras Stepukonis

Galėtų vadovauti
bet kuris iš
išvardintų vadovų

7. Neeuropinių ir Vakarų
mąstymo tradicijų sąveika
(Interactions
of
Thought
Traditions in the NonEuropean World and the
West).

8. Lyginamoji ir tarpkultūrinė
filosofija globaliųjų sąveikų
amžiuje (Comparative and

12. Idėjų istorijos virsmai Alain Badiou filosofijoje.
1. Rytų filosofinės įtakos Lietuvoje.
2. Tarpkultūrinė
hermeneutika:
poliloginiai
filosofavimo metodai.
3. Komparatyvistinės
filosofijos
metodologija:
tarpkultūrinio pažinimo sąlygų ir ribų kritika.
4. Lyginamoji filosofija: didžiųjų rašytinių mąstymo
tradicijų teorinio gretinimo klausimai.
5. Lyginamoji
filosofija:
smulkiųjų
nerašytinių
mąstymo tradicijų teorinio gretinimo klausimai.
6. Komparatyvistinės filosofijos raidos peripetijos
(Vakaruose, Lietuvoje, konkrečiose pasaulio šalyse).
7. Orientalizmas ir komparatyvistinės filolosofijos
raida.
8. Lyginamoji ir tarpkultūrinė filosofija globaliųjų
sąveikų amžiuje.
9. Lyginamieji Rytų (indų, kinų, japonų) ir Vakarų
mąstymo tradicijų tyrinėjimai (pasirenkant konkrečias
personalijas ar problemas).
10. Lyginamieji antikos ir Rytų (indų, kinų, japonų)
mąstymo tradicijų tyrinėjimai (pasirenkant konkrečias
personalijas ar problemas).
11. Senųjų Artimųjų Rytų idėjų įtakos senovės graikų
filosofijai.
12. Senovės persų ir senovės graikų ugnies metafizikos
sąsajos.
13. Senovės indų ir senovės graikų metafizinių tradicijų
tipologiniai panašumai.
14. Rytų
Azijos
mąstymo
tradicijų
poveikis
postmodernistinei Vakarų filosofijai.
15. Daoizmo ir konfucionizmo sąsajos su ikisokratikų
filosofinėmis įžvalgomis.
16. Komparatyvistinės estetikos ir meno filosofijos
metodologiniai virsmai.
17. Lotynų Amerikos mąstymo tradicijos savitumas.
1. Tarpkultūrinė filosofija: eurocentrizmo kritika ir
įveika.
2. Tarpkultūrinė
hermeneutika:
poliloginiai

Prof. habil. dr. Antanas
Andrijauskas,
Dr. Aivaras Stepukonis

Dr. Aivaras Stepukonis

Galėtų vadovauti
bet kuris iš
išvardintų vadovų

Intercultural Philosophy in the
filosofavimo metodai.
Age of Global Interactions)
3. Lyginamoji filosofija: stambiųjų rašytinių mąstymo
tradicijų teorinio gretinimo klausimai.
4. Lyginamoji
filosofija:
smulkiųjų
nerašytinių
mąstymo tradicijų teorinio gretinimo klausimai.
5. Lyginamosios filosofijos metodologija: tarpkultūrinio
pažinimo sąlygų ir ribų kritika.
9. Humanitarinių mokslų 1. Filosofija kaip istoriografinis šaltinis: teorinio
metodologija: filosofinio ir
mąstymo
istoriografinio
asimiliavimo
ir
intelektinio
-istoriografinio
deteorizavimo problema.
pažinimo būdų santapos ir 2. Filosofinių, istoriografinių ir sociologinių minties
takoskyros (The Methodology
tyrimo strategijų sąveikos ir takoskyros.
of the Humanities: The 3. Idealiųjų ir realiųjų veiksnių analizės taikymas
Convergence and Divergence
istoriografiniuose ir sociologiniuose filosofinės
of Knowledge Acquisition
minties tyrimuose.
Methods in Philosophy and 4. Kauzalinio, genealoginio, nomotetinio ir idiografinio
the Historiography of Ideas)
minties aiškinimo paradigmos filosofijoje or
intelektinėje istoriografijoje.
5. Metodologinės
lyginamosios
filosofijos
ir
lyginamosios idėjų istoriografijos kryžkelės.
10. Šiuolaikinės filosofijos 1. Šiuolaikinė filosofija kaip nauja mąstymo paradigma.
problemos politiškumo ir 2. Šiuolaikinė filosofija ir politiškumo sampratos.
meno
kontekste
(The 6. Šiuolaikinė filosofija ir meno interpretacijos.
Problems of Contemporary
Philosophy in the Context of
the Political and the Arts).

Dr. Aivaras Stepukonis

Dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)

