DOKTORANTŪROS STUDIJŲ DALYKO SANDAS
Dalyko pavadinimas

Mokslo kryptis (šaka)
kodas

Fakultetas

Institutas

Pamatinės filosofijos istorijos
problemos

H 001

Filosofijos

Filosofijos

Studijų būdas

Kreditų skaičius
ECTS

Studijų būdas

Kreditų skaičius

konsultacijos
seminarai

2

paskaitos
Individualus

8

Dalyko anotacija

Privalomas profilinis kursas "Pamatinės filosofijos istorijos problemos“ yra tiesiogiai siejamas su
doktoranto disertacijos tematika, t. y. doktorantai studijuoja visus dalyko sande nurodytus klausimus
sutinkamai su bendrojo pobūdžio rengiamos daktaro disertacijos problematika. Doktorantas turi būti
gerai susipažinęs su konkrečiais filosofijos šaltiniais, pagrindinėmis kontroversijomis, problemomis ir
jų sprendimo būdais; gebėti savarankiškai identifikuoti svarbiausias teorines nuostatas ir metodologines
prielaidas, palyginti filosofines kryptis ir rasti sąlyčio, sutapimo ir išsiskyrimo taškus. Būtina sėkmingo
pasirengimo egzaminui sąlyga – pirminių šiuolaikinės filosofinės literatūros ir šaltinių studijos.
Atsiskaitymą ir vertinimą sudaro dvi dalys: (a) išplėstinis atsakymas raštu į du klausimus, numatytus
kurso programoje; (b) atsakymai žodžiu į egzamino komisijos pateiktus klausimus. Klausimus
atsakymui raštu prieš 10 darbo dienų pateikia egzamino komisijos pirmininkas. Doktorantas prieš dvi
darbo dienas iki egzamino datos pateikia atsakymą katedros e-pašto adresu - po 10.000 sp. ženklų rišlaus
teksto kiekvienam klausimui. Atsakydamas raštu doktorantas turi (1) atskleisti svarbiausias klausimo
problematikos teorines prielaidas, išskirti esmines tezes, probleminius laukus ir kontroversijų taškus;
(2) parodyti, kuo atsakinėjamas klausimas yra reikšmingas ir naudingas rengiamai disertacijai temų,
metodų, polemikos, kontroversijų ar kt. aspektais. Egzaminas vyksta pokalbio forma, o vertinimą lemia
doktoranto atsakymai į visus egzamino metu užduotus klausimus: doktorantas atsako į
patikslinamuosius atsakymo raštu klausimus, taip pat į kitus komisijos narių užduotus klausimus,
nurodytus kurso programoje. Vertinamas doktoranto gebėjimas raštu ir žodžiu artikuliuoti esmines
filosofijos krypčių kontroversijas, jų diachroninį ir sinchroninį kontekstą bei konceptualines sąsajas, o
taip pat pagrįsti jų relevantiškumą rengiamos disertacijos problematikai.
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Metodologinės filosofijos istorijos problemos.
Klasikinė senosios Indijos filosofija (astika ir nastika mokyklos).
Vedantizmas ir kitos poklasikinės Indijos filosofinės sistemos.
Senoji Kinijos filosofija (konfucionizmas, legizmas, daosizmas)
Rytų filosofinių tradicijų recepcija Vakarų filosofijoje.
Vakarų filosofinio diskurso pradžia senovės Graikijoje (ištakos, Mileto mokykla, Pitagoro
mokykla).
Būties problemos ištakos (Hėrakleitas, Ksenofanas, Parmenidas).
Senovės graikų atomizmas.
Sofistinis sąjūdis ir Sokratas.
Antikinio skepticizmo raida.
Platono filosofija.
Aristotelio filosofija.
Stoicizmo ir epikūrizmo filosofija.
Neoplatonizmas.
Eudemonijos problema antikinėje filosofijoje.
Valstybinės santvarkos problema antikinėje filosofijoje
Religijos problema antikinėje filosofijoje.
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Epistemologinės filosofemos antikinėje filosofijoje
Patristika ir Aurelijaus Augustino doktrina.
Arabų filosofija ir scholastika.
Tomizmo filosofija.
Scholastinio filosofavimo principai ir problematika
Universalijų problema scholastinėje filosofijoje.
Tikėjimo ir žinojimo problema viduramžių filosofijoje.
Laisvos valios problema viduramžių filosofijoje.
Pagrindinės Renesanso filosofijos problemos.
Racionalistinė ir empiristinė XVII-XVIII amžių epistemologija.
Kanto transcendentalizmas.
Hegelio dvasios fenomenologija ir dialektinis metodas.
Vokiečių klasikinės filosofijos problematika ir kontroversijos.
Šviečiamosios filosofijos projektai.
Romantinė XIX amžiaus vokiečių filosofija.
Racionalistinės filosofijos kritika XIX amžiuje.
Socialinė marksizmo filosofija.
Hermeneutinė XIX amžiaus filosofija.
Pozityvizmo filosofija XIX amžiuje.
Istorijos ir kultūros filosofija.
Lietuvos filosofija iki XX amžiaus.
Lietuvos filosofijos raida XX amžiuje.
Lietuvos išeivijos filosofija.

Auditoriniai užsiėmimai vyksta pagal esamą poreikį.
Atsiskaitymo reikalavimai siejami su disertacijos tematika ir yra nustatomi individualiai.
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