Filosofijos fakultetas
STUDIJOS:
—

Fakultete vykdoma apie 50 įvairių studijų programų,
skaičiuojant su šakomis ir specializacijomis. Ypač yra
svarbi efektyvi tinklaveika tarp fakultetų vykdant
pedagogikos studijas.

—

Fakulteto studentai turi galimybę dalyvauti Istorijos,
Filologijos ir Filosofijos fakultetų „mainų programoje“
ir rinktis jų siūlomus atviruosius dalykus. Beveik visų
pirmosios pakopos studijų programų studentai turi
galimybę rinktis gretutines studijas.

—

Fakultete sumontuota profesionali ir šiuolaikiška
žmogaus elgesio stebėjimo, įrašymo bei analizės
aparatūra ir programinė įranga, suteikianti galimybę atlikti kokybiškus daugiadalykius nacionalinius ir
tarptautinius žmogaus gerovės bei raidos tyrimus.

—

MOKSLAS:
—

Mokslinių tyrimų daugiadalykiškumas – penkiuose fakulteto institutuose vykdomi socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimai: psichologijos, ugdymo mokslų,
filosofijos, transkultūrinių Azijos ir Rytų šalių, sociologijos, kriminologijos, socialinės politikos, socialinio
darbo. Bendradarbiaujama su kitais fakultetais ir institutais: Medicinos, Visuomenės sveikatos, Ekonomikos, Teisės, Matematikos, Informatikos, Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) ir kt.

—

Sutelktas mokslo potencialas: dirba mokslininkų
grupės, plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas (didėja lyginamųjų tyrimų ir mokslo publikacijų,
parengtų su užsienio mokslininkais, skaičius).

—

Jaunųjų mokslininkų – tyrėjų telkimas mokslinei veiklai:
šiuo metu vykdoma 20 podoktorantūros stažuočių
projektų, 7 jau baigtos. Dalyvaujama dviejų tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų (SHARE: Survey of
Health, Ageing and Retirement in Europe; EVS: European Values Study) konsorciumuose, koordinuojamos
Lietuvoje atliekamų mokslinių tyrimų veiklos.

—

Augantis taikomųjų tyrimų ir užsakomųjų sutarčių vykdymas, kuris svarbus plėtojant bendradarbiavimą su
viešuoju ir verslo sektoriais MTEP veiklose.

Dėsto aukštos kvalifikacijos dėstytojai, žymiausi Lietuvos mokslininkai bei vizituojantys aukštos kvalifikacijos lektoriai iš užsienio.

PARTNERYSTĖS:
—

—

—

Aktyviai dalyvaujama tarptautiniuose tinkluose: institucinė narystė – 21 tinkle, individuali mokslininkų narystė – daugiau nei 300 tinklų.
Bendradarbiaujant su užsienio universitetais, steigiama
tarptautinė edukologijos doktorantūros mokykla. Bendradarbiaujant su Graco, Radboundo, Dublino miesto,
Granados universitetais atnaujinamos pedagogų rengimo programos, kuriama studijų tarptautinimo strategija, dėstytojų stažuočių modelis.
Pridėtinę vertę didina atstovavimas Vilniaus universitetui
tarptautinių mokslinių tyrimų erdvėje, moksliniuose konsorciumuose, patekimas į tarptautinių tyrimų tinklus, institucinis matomumas, partnerystės ryšiai, inicijuojami
nauji tarptautiniai grantai ir kt.
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