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STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

FILOSOFIJA  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Laimutė Jakavonytė 

Kitas (-i): - 

Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas,  

Filosofijos institutas, Universiteto g. 9/1, LT-01513, Vilnius 

Tel. (8 5) 2667617, e. p. laimute.jakavonyte@fsf.vu.lt  

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė ir nuotolinė  2 (pavasario) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: nėra Gretutiniai reikalavimai (jei yra):- 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 130 16 114 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dalyku siekiama suteikti sisteminių žinių apie pamatines filosofijos problemas ir besikeičiančias paradigmas, išugdyti 

gebėjimą suprasti filosofijos fenomeną ir jos vaidmenį Vakarų kultūroje bei gebėjimus analizuoti ir vertinti 

besikeičiančio pasaulio procesus, jų socialines ir etines pasekmes. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentai gebės išskirti ir nagrinėti:  

• esmines Vakarų kultūros raidos filosofines 

interpretacijas,  

• filosofinio mąstymo ir pamatinių 

filosofinių problemų kėlimo bei sprendimo 

skirtingais istoriniais laikotarpiais būdus;  

• pagrindinius filosofinio tyrimo metodus; 

suprasti jų fundamentalų vaidmenį mokslų 

sistemoje ir mokytis juos naudoti. 

Interaktyvios paskaitos ir 

seminarai jungiantys 

probleminę ir istorinę 

filosofijos analizę. 

Literatūros studijos. 

 

Studentų darbas auditorijoje, 

tarpinis atsiskaitymas, 

egzaminas 

Studentai gebės: 

• rasti ir naudoti mokslinius šaltinius;  

• sistematizuoti įgytas teorines žinias bei 

pritaikyti jas dalyko studijų praktikoje; 

• rekonstruoti skaitytų tekstų argumentų 

„žemėlapį“; 

• kelti ir svarstyti filosofinio pobūdžio 

klausimus; 

• kritiškai įvertinti asmenines kultūrines 

praktikas platesniame kultūros kontekste. 

Reprezentatyvių ištraukų ir 

filosofų darbų skaitymas 

(savarankiškas darbas). 

Informacijos savarankiška 

paieška, filosofinės temos ar 

problemos analizė ir jos 

pateikimas raštu ir žodžiu 

(individualiai ir 

kooperuojantis su kitais 

studentais). 

Studentų darbas auditorijoje 

(temų analizė, problemų ir 

argumentų išklotinė arba 

„žemėlapis“, studentų darbų 

aptarimas), tarpinis 

atsiskaitymas, egzaminas, 

tekstų analizės užduotys 

(raštu ir pristatymas)  

 

Studentai gebės:  

• efektyviai organizuoti savo veiklą, 

planuoti laiką ir išteklius;  

• logiškai argumentuoti ir bendradarbiauti su 

kolegomis svarstant filosofines problemas; 

• suprantamai pristatyti savo pasiekimus 

žodžiu bei raštu. 

Filosofinio teksto aptarimas, 

poleminis dialogas, 

individualios ir grupinės 

tekstų analizės užduotys 

naudojant įvairias 

interaktyvaus bendravimo 

priemones.  

Studentų darbas auditorijoje 

(dalyvavimas diskusijose, 

problemų analizė, studentų 

darbų aptarimas), tekstų 

analizės užduotys (raštu ir 

pristatymas). 
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Studentai gebės savarankiškai gilintis į Vakarų 

filosofijos istoriją, suvoks filosofinį studijuojamų 

specialybės dalykų kontekstą. 

Pirminių filosofijos šaltinių ir 

kritinės mokslinės literatūros 

skaitymas. Savarankiška 

informacijos paieška. 

Studentų darbas auditorijoje 

(klausimai ir atsakymai, 

komentarai diskusijose) 

 

Temos 

Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 

 

 

        

Užduotys pateikiamos VMA ir dalyko 

svetainėje http://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/ 

Filosofijos prigimtis  

Vakarų filosofijos atsiradimo 

istorinės aplinkybės ir teorinės 

prielaidos. Konceptualaus teorinio 

mąstymo ypatybės. Filosofijos ir 

mitologijos, filosofijos ir meno, 

filosofijos ir kitų mokslų santykis. 

Nuostaba, abejonė ir ribinės 

situacijos kaip filosofijos šaltiniai.  

Antikinės filosofijos pagrindiniai 

bruožai. Filosofija kaip meilė 

išminčiai. Ontologinės, 

gnoseologinės, aksiologinės, 

politologinės Antikos filosofijos 

problemos. Filosofija kaip išmintingo 

gyvenimo būdo paieška. 

2      2 4 

Pasiruošimas analizei žodžiu  

(individuali užduotis) 

Kas yra filosofija? 

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/kas-yra-filosofija.php 

 

 

Pirmosios filosofinės mokyklos 

Heladėje. Antikinė gamtos filosofija 

kaip ontologija. 

       10 

Analizė raštu (individuali užduotis) 

Daiktų pradų paieškos ikisokratikų 

filosofijoje. 

Lyginamoji 2 mokyklų analizė 

(pasirinkimo variantai pateikti VMA) 

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/ikisokratikai.php 

Platono ir Aristotelio pozicijų 

skirtumai. 

1  2    3 24 

Analizė raštu ir pasiruošimas analizei 

žodžiu (individualiai arba porose)  

Platono ir Aristotelio tekstų ir 

koncepcijų lyginamoji analizė  

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/sokratas-ir-ar-

platonas.php 

 

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/aristotelio-metafizika-

ir-praktin%C4%97-filosofija.php 

Atliktos analizės bus publikuojamos 

ISSU, studentai vertins vieni kitų 

darbus 

http://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/
http://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/kas-yra-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/kas-yra-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/ikisokratikai.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/ikisokratikai.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/sokratas-ir-ar-platonas.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/sokratas-ir-ar-platonas.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/sokratas-ir-ar-platonas.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/aristotelio-metafizika-ir-praktin%C4%97-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/aristotelio-metafizika-ir-praktin%C4%97-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/aristotelio-metafizika-ir-praktin%C4%97-filosofija.php
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Antikos ir Viduramžių filosofijos 

panašumai ir skirtumai. Proto ir 

tikėjimo, filosofijos ir teologijos 

santykis Bažnyčios autoritetų 

darbuose Scholastinio metodo 

įsitvirtinimas filosofijoje ir 

besiformuojanti opozicija jam. 

1      1 4 

Pasiruošimas analizei žodžiu  

(individuali užduotis) 

Augustino Išpažinimai (11-ta knyga)  

P. Ricoeur (Laiko patirties aporijos. Šv. 

Augustino Išpažinimų vienuolikta 

knyga)  

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/viduram%C5%BEi%

C5%B3-

krik%C5%A1%C4%8Dioni%C5%A1k

a-kult%C5%ABra-ir-filosofija.php 

Pietų ir Šiaurės renesanso filosofijos 

bruožai. 

       4 

Pasiruošimas analizei žodžiu  

(individuali užduotis) 

Giovanni Piko della Mirandola 

Prakalba apie žmogaus garbę ir orumą  

Erazmo Roterdamiečio Pagiriamasis 

žodis kvailybei 

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/renesansas-

reformacija.php 

Racionalizmo ir empirizmo ginčas 

apie mokslinio žinojimo prigimtį ir 

efektyvius mokslinius metodus, 

subjekto filosofijos formavimasis 

(F. Bacon, Dž. Locke, R. Descartes). 

  3    3 10 

Analizė raštu ir pasiruošimas analizei 

žodžiu 

Pasirinkto klausimo analizė 

(individualiai arba porose) 

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/nauj%C5%B3j%C5%

B3-am%C5%BEi%C5%B3-

filosof%C5%B3-gin%C4%8Dai.php 

Atliktos analizės bus publikuojamos 

ISSU, studentai vertins vieni kitų 

darbus 

I. Kanto transcendentalinė filosofija 

kaip empirizmo ir racionalizmo 

sintezė. 

1      1 13 

Analizė raštu (individuali užduotis) 

I. Kantas. Grynojo proto kritika (p. 35–

42, 55–85, 98–110, 115–119.) 

E. Nekrašas Filosofijos įvadas (p. 48-

49,  82-93) 

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/kanto-kritin%C4%97-

filosofija.php 

Apšvietos filosofijos programinės 

idėjos: filosofijos ir kitų mokslų 

pertvarka ir jų naujas vaidmuo 

visuomenės pažangoje. I. Kanto 

praktinio proto ribų kritinė analizė. 

  1    1 6 

Pasiruošimas analizei žodžiu 

(individuali užduotis) 

I. Kanto Moralės metafizikos pagrindai  

(p. 20–31).  

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/kanto-kritin%C4%97-

filosofija.php 

Egzistencinė filosofija. Egzistencijos 

ir valios gyvenimui sampratos S. 

Kierkegaard‘o ir F. Nietzsche 

filosofijoje. Autentiškos ir 

neautentiškos egzistencijos perskyra 

XX a. filosofijoje. 

  1    1 16 

Analizė raštu ir pasiruošimas analizei 

žodžiu (individualiai arba porose)  

S. Kierkegaard‘o ir/ar F. Nietzsche 

tekstų nagrinėjimas laisvai pasirinkus iš  

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/egzistencializmo-

kryptys.php 

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/nietzsche%E2%80%9

8s-mai%C5%A1tingoji-filosofija.php 

Atliktos analizės bus publikuojamos 

ISSU, studentai vertins vieni kitų 

darbus 

Naujausiųjų laikų filosofijos teorijų 

įvairovė. Šiuolaikinės visuomenės 

kritinė analizė filosofų darbuose: M. 
  1    1 15 

Analizė raštu ir pasiruošimas analizei 

žodžiu (individualiai arba porose) 

Vartotojų visuomenės kritinė analizė. 

Dialogo filosofija 

https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/viduram%C5%BEi%C5%B3-krik%C5%A1%C4%8Dioni%C5%A1ka-kult%C5%ABra-ir-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/viduram%C5%BEi%C5%B3-krik%C5%A1%C4%8Dioni%C5%A1ka-kult%C5%ABra-ir-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/viduram%C5%BEi%C5%B3-krik%C5%A1%C4%8Dioni%C5%A1ka-kult%C5%ABra-ir-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/viduram%C5%BEi%C5%B3-krik%C5%A1%C4%8Dioni%C5%A1ka-kult%C5%ABra-ir-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/viduram%C5%BEi%C5%B3-krik%C5%A1%C4%8Dioni%C5%A1ka-kult%C5%ABra-ir-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/renesansas-reformacija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/renesansas-reformacija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/renesansas-reformacija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/nauj%C5%B3j%C5%B3-am%C5%BEi%C5%B3-filosof%C5%B3-gin%C4%8Dai.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/nauj%C5%B3j%C5%B3-am%C5%BEi%C5%B3-filosof%C5%B3-gin%C4%8Dai.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/nauj%C5%B3j%C5%B3-am%C5%BEi%C5%B3-filosof%C5%B3-gin%C4%8Dai.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/nauj%C5%B3j%C5%B3-am%C5%BEi%C5%B3-filosof%C5%B3-gin%C4%8Dai.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/kanto-kritin%C4%97-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/kanto-kritin%C4%97-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/kanto-kritin%C4%97-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/kanto-kritin%C4%97-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/kanto-kritin%C4%97-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/kanto-kritin%C4%97-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/egzistencializmo-kryptys.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/egzistencializmo-kryptys.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/egzistencializmo-kryptys.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/nietzsche%E2%80%98s-mai%C5%A1tingoji-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/nietzsche%E2%80%98s-mai%C5%A1tingoji-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/nietzsche%E2%80%98s-mai%C5%A1tingoji-filosofija.php
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Foucault, P. Sloterdijk, J. 

Baudrillard, Z. Bauman, E. Levinas. 

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/kinikai-ir-cinikai.php 

 

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/dialogo-filosofija.php 

 

https://jakavonyte-filosofija-

bus.yolasite.com/globalizacijos-

filosofin%C4%97-analiz%C4%97.php 

Atliktos analizės bus publikuojamos 

ISSU, studentai vertins vieni kitų 

darbus 

 
1      1 10 

Pasiruošimas tarpiniam atsiskaitymui ir 

egzaminui 

Iš viso 6  8    14 116  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Teksto analizės ir 

lyginamosios 

koncepcijų analizės 

užduotys  

50 Semestro 

metu 

6 individualios arba grupinės analizės užduotys raštu. Vertinamos 

laiku, kokybiškai ir savarankiškai atliktos užduotys, gera jų 

aptarimo seminaruose bei Teams komandos mokomajame  bloknote 

kokybė.  

Maksimalus pirmųjų 4 užduočių įvertinimas – 4 balai (viena 

teisingai atlikta užduotis – 1 balas). 

Maksimalus 5 ir 6 užduoties įvertinimas – 1 balas (viena teisingai 

atlikta užduotis – 0,5 balo). 

Darbas auditorijoje 

paskaitų ir seminarų 

metu 

20 Semestro 

metu 

Vertinamas aktyvus dalyvavimas užsiėmimuose: studentai 

analizuoja skaitinius, kelia klausimus, komentuoja kitų studentų 

atliktas užduotis.  

Maksimalus įvertinimas – 2 balai. 

Tarpinis  

atsiskaitymas (raštu) 

10 Semestro 

metu 

Atsiskaitymą sudaro 4 filosofinės analizės klausimai-užduotys.  

Viena teisingai atlikta užduotis – 0,25 balo; maksimalus įvertinimas 

– 1 balas, minimalus teigiamas (slenkstis) – 0,5 balo.  

Dalyvavimas šiame atsiskaityme – būtina leidimo laikyti egzaminą 

sąlyga. 

Egzaminas (raštu) 20 Dalyko 

studijų 

pabaigoje 

Privalomai laiko pasiekusieji žemesnį nei slenkstinį studijų 

pasiekimų kaupiamąjį vertinimą, arba jei tarpinis atsiskaitymas 

įvertintas neigiamai.  Studentai, kurių kaupiamojo vertinimo 

pažymys yra 5 ir daugiau, neprivalo laikyti egzamino, tačiau gali 

pagerinti galutinį dalyko studijų vertinimą dalyvaudami egzamine. 

Nesėkmės atveju liks kaupiamasis vertinimas. 

Egzaminą sudaro 5 filosofinės analizės užduotys, iš kurių studentai 

gali rinktis norimas atlikti užduotis ir jų skaičių (4 arba 2). Viena 

teisingai atlikta užduotis –  0,5 balo.  

Maksimalus įvertinimas, atlikus 4 užduotis  – 2 balai. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

Platonas   Pasirinktas dialogas  http://jakavonyte-

filosofija-bus.yolasite.com/   

Aristotelis   1990 Nikomacho etika. Kn. Rinktiniai 

raštai 

 Vilnius: Mintis 

Aristotelis 1990 Kategorijos. Kn. Rinktiniai raštai.  Vilnius: Mintis 

Aristotelis 1999 Metafizika. Kn. Estetikos istorija. 

Antologija 

T. 1 Vilnius: Pradai 

Aurelijus 

Augustinas  

2004 Išpažinimai  Vilnius: Aidai 

R. Dekartas   1978 Metafiziniai apmąstymai. Kn. 

Rinktiniai raštai 

 Vilnius: Mintis 

K. Jaspers   1998 Filosofijos įvadas  Vilnius: Pradai 

https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/kinikai-ir-cinikai.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/kinikai-ir-cinikai.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/dialogo-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/dialogo-filosofija.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/globalizacijos-filosofin%C4%97-analiz%C4%97.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/globalizacijos-filosofin%C4%97-analiz%C4%97.php
https://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/globalizacijos-filosofin%C4%97-analiz%C4%97.php
http://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/
http://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/
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I. Kantas 1996 Grynojo proto kritika  Vilnius: Mintis 

I. Kantas  1980 Dorovės metafizikos pagrindai  Vilnius: Mintis 

E. Nekrašas  2004 Filosofijos įvadas  Vilnius: Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos 

institutas 

F. Nyčė   1991 Anapus gėrio ir blogio. Kn. 

Rinktiniai raštai 

 Vilnius: Mintis 

R. Plečkaitis  2004 Lietuvos filosofijos istorija  T. I. Vilnius: Kultūros, 

filosofijos ir meno 

institutas 

P. Ricoeur    1994 Laiko patirties aporijos. Šv. 

Augustino Išpažinimų vienuolikta 

knyga. // Baltos lankos 

Nr. 4 Vilnius: Baltos lankos 

Papildoma literatūra 

A. Anzenbacher  1992 Filosofijos įvadas  Vilnius: Katalikų pasaulis 

Z. Bauman   2007 Likvidi meilė: apie žmonių ryšių 

trapumą 

 Vilnius: Apostrofa 

M. Foucault 1998 Disciplinuoti ir bausti. Kalėjimo 

gimimas 

 Vilnius: Baltos lankos 

S. Kierkegaard   1995 Baimė ir drebėjimas  Vilnius: Aidai 

E. Levinas   2017 Laikas ir kitas  Vilnius: Jonas ir Jokūbas 

P. Sloterdijk 1999 Ciniškojo proto kritika  Vilnius: Alma littera 

W. Tatarkiewicz 2001- 

2003 

Filosofijos istorija T. 1-3 Vilnius: Alma littera 

 


