
Verta, nes:

Karjeros galimybės

„Filosofijos studijos prilygsta kruopščiam intelektinio žemėlapio 
kūrimui. Atsakingumas, kruopštumas ir tikslumas, koncepcijų 
rekonstravimo, analizės ir vertinimo įgūdžiai pravers visur – 
tolimesnėse studijose, darbe ir apskritai gyvenime. Vilniaus 
universitete įgytas filosofijos bakalauro laipsnis leidžia tikėtis 
tolesnės sėkmės ne vien Lietuvoje, bet ir prestižiniuose užsienio 
universitetuose.“

Filosofijai rūpi tiesa ir prasmė – būties, žmogaus gyvenimo, paži-
nimo ir išpažįstamų vertybių. Filosofijos studijos supažindina su 
pasaulio raidą paveikusiomis idėjomis ir lavina mąstymo meną, 
kurį įvaldęs filosofas gali ne tik analizuoti, bet ir kreipti pasaulį 
tiesos, gėrio, teisingumo ir laisvės linkme.

Vilius Bartninkas,
Kembridžo universiteto doktorantas

turėsi galimybę išmokti nuosekliai, pagrįstai ir logiškai mąstyti 
bei reikšti mintis, formuluoti ir kūrybiškai spręsti aktualias 
teorines ir praktines problemas;

išmoksi analitiškai vertinti kultūros, mokslo ir socialinius reiš-
kinius;

galėsi rinktis gretutines studijas;

galėsi įgyti pedagogo kvalifikaciją;

studijų kokybės vertinimo centras studijų programą įvertino 
aukščiausiais balais; 

dėsto žymūs šalies mąstytojai ir mokslininkai.

Absolventai gali:
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VILNIAUS UNIVERSITETAS – TARP 1,5 PROC. GERIAUSIŲ 
PASAULIO UNIVERSITETŲ

Lietuvoje pagal darbo sutartis dirbantys absolventai  
praėjus 6 mėn. po studijų baigimo.
Tęsiantys studijas magistrantūros pakopoje, savarankiškai  
dirbantys Lietuvoje, išvykę studijuoti / dirbti į užsienį ar kt.

52 % 48 %

dirbti valstybės tarnyboje, analizės centruose, leidy-
boje, žiniasklaidoje, verslo įmonėse ir pan.; 

įgiję mokytojo profesinę kvalifikaciją, siekti karjeros 
švietimo ir ugdymo įstaigose.

Filosofijos
fakultetas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Studijų kokybės vertinimo centras

Informacinio saugumo ir analizės centras

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

LRT

Su mobiliąja programėle „HP Reveal“ skenuokite te-
lefono ikona pažymėtus elementus ir rasite daugiau 
informacijos. 

VU stipendijos kūrybiškiausiems



Studijų programos
planas

Dalyko pavadinimas Kreditai

1 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 30.0

Akademinis raštingumas 3.0

Filosofijos įvadas 5.0

Logika 5.0

Lotynų kalba 6.0

Sociologijos įvadas 5.0

Užsienio kalba 6.0

2 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 22.0

Antikos filosofija 6.0

Etika 5.0

Senoji graikų kalba 6.0

Socialinė filosofija 5.0

Pasirenkamieji dalykai 3.0

Antikinė literatūra / Matematika ir filosofija / 
Užsienio kalba

3.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

3 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 16.0

Platonas ir Aristotelis 5.0

Psichologija 5.0

Viduramžių filosofija 6.0

Pasirenkamieji dalykai 9.0

Lotynų kalba. Tekstai / Neklasikinė logika / 
Religijų istorija / Retorika / Senoji graikų kalba. 
Tekstai

3.0 / 3.0 / 
6.0 / 3.0 / 
3.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

4 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 13.0

Kursinis darbas 3.0

Naujųjų amžių filosofija (XV-XVII a.) 5.0

Politikos filosofija 5.0

Pasirenkamieji dalykai 12.0

Augustinas / Dekartas / Ekonomikos teorija / 
Logikos klasikai / Matematika ir filosofija / Medi-
jų teorijos / Meno istorija

3.0 / 3.0 / 
4.0 / 3.0 / 
3.0 / 3.0 / 
5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

Dalyko pavadinimas Kreditai

5 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 18.0

Estetika ir meno filosofija 5.0

Istorijos filosofija 5.0

Lietuvos filosofijos istorija 3.0

Naujųjų amžių filosofija (XVIII-XIX a.) 5.0

Pasirenkamieji dalykai 12.0

Hume / Kantas / Lietuvos filosofijos klasikai / 
Socialinė antropologija / Teisės filosofija / Tomo 
Akviniečio filosofija

3.0 / 4.0 / 
4.0 / 5.0 / 
4.0 / 4.0

6 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 16.0

Egzistencinė ir gyvenimo filosofija 5.0

Epistemologijos problemos 3.0

Kultūros filosofija 5.0

Kursinis darbas 3.0

Pasirenkamieji dalykai 14.0

Analitinė filosofija / Bioetika / Hegelis /  
Kasdienio pasaulio filosofija / Logikos klasikai / 
Medijų teorijos / Meno istorija

5.0 / 5.0 / 
3.0 / 3.0 / 
3.0 / 3.0 / 
5.0

7 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 17.0

Bakalauro darbo projektas 2.0

Fenomenologija 5.0

Mokslo filosofija 5.0

Religijos filosofija 5.0

Pasirenkamieji dalykai 13.0

Heideggerio filosofija / Husserl / Kierkegaardo 
egzistencinis mąstymas / Nietzsche /  
Pozityvistinė filosofija / XX a. egzistencinė etika

4.0 / 3.0 / 
3.0 / 3.0 / 
4.0 / 3.0

8 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 25.0

Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: filosofija) 12.0

Hermeneutika 5.0

Ontologijos problemos 3.0

Postmodernizmas 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Analitinė filosofija / Kalbos filosofija 5.0


