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TEMATIKA
1. Kontinentinė filosofija:
simbolinių mąstymo formų ir
fenomenologinės
antropologijos
tyrinėjimai
(Continental
Philosophy:
Inquiries of Symbolical Forms
of
Thinking
and
Phenomenological
Antropology).
2. Šiuolaikinės filosofijos
problemos politiškumo ir
meno
kontekste
(The
Problems of Contemporary
Philosophy in the Context of
the Political and the Arts).
3. Dabartinės estetikos ir
meno
filosofijos
transformacijos
(Transformations
of
Contemporary Aesthetics and
Philosophy of Art).
4.
Komparatyvistinės
filosofjos
metamorfozės
(Metamorphosis
of
Comparative Philosophy)

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.
5. Realizmo filosofija

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

1. Šiuolaikinė filosofija kaip nauja mąstymo paradigma.
2. Šiuolaikinė filosofija ir politiškumo sampratos.
3. Šiuolaikinė filosofija ir meno interpretacijos.

Dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)

1. Dabartinės
estetikos
ir
meno
filosofijos
metodologinių principų kaita.
2. Menų sąveikos principų kaita dabartinėje estetikoje.

Prof. habil. dr. Antanas
Andrijauskas (LKTI)

1. Komparatyvistinės filosofijos virsmai Prancūzijoje.
Naujų tyrinėjimo strategijų sklaida.
2. Azijos tautų (Indijos, Kinijos, Japonijos, arabų
musulmoniškojo) pasaulio mokslininkų įnašas į

Prof. habil. dr. Antanas
Andrijauskas (LKTI)

PASTABA
Galėtų vadovauti
bet kuris iš
išvardintų vadovų

komparatyvizmo filosofiją.
5. Postmodernistinė filosofija 1. Klasikinės filosofijos pamatinių principų revizija
ir
estetika
(Postmodern
postmoderniame mąstyme.
Philosophy and Aesthetics).
2. Postmodernizmas ir Rytų tautų kultūros, mąstymo ir
meno treadicijos.
3. Psichinės patologijos problematikos virsmai
postmodernizmo filosofijoje ir estetikoje.
6. Šiuolaikinių technologijų
įtaka socialinėms praktikoms
ir identiškumo patirtis (The
influence
of
modern
technology on social practices
and experiences of identity).
7.
Socialinės
ir
etinės
transformacijos globalizacijos
sąlygomis (Social and Ethical
Transformations in the Epoch
of Globalization).

Prof. habil. dr. Antanas
Andrijauskas (LKTI)

1. Kibererdvė kaip kultūrinis ir simbolinis landšaftas: Prof. dr. Almira Ousmanova (EHU)
įvaldymo ir navigacijos būdai virtualiame pasaulyje. Prof. dr. Tatjana Shchyttsova (EHU)
Prof. dr. Andrej Gornykh (EHU)
2. Filosofinės ir etinės techninio įsiveržimo į žmogaus Prof. dr. Ryhor Miniankou (EHU)
reproduktyvumo erdvę problemos.

Galėtų vadovauti
bet kuris iš
išvardintų vadovų

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. Kritinis kosmopolitizmas ir globalinio identiškumo Prof. dr. Ryhor Miniankou (EHU)
politika: kosmopolitinė vaizduotė šiuolaikinėje
socialinėje teorijoje ir praktikoje.

Galėtų vadovauti
bet kuris iš
išvardintų vadovų

3. Žinių ir troškimo kūrimas postmodernizme.

