
Medijų filosofijos ir kultūrinių industrijų 
bakalauro programa skirta tiems, kurie:

ü domisi filosofija, medijomis, kultūra;
ü domisi naujomis kūrybinėmis technologijomis;
ü nori įgyti medijų meno pagrindus;
ü nori gebėti prodiusuoti kūrybinius projektus.

Programos tikslas
Parengti kultūros filosofijos specialistus, turinčius žinių 

iš filosofijos ir medijų teorijos, išmanančius medijų filoso-
fijos problemas ir kultūrinių industrijų funkcionavimą, 
gebančius taikyti įgytas tarpdalykines žinias bei praktinius 
įgūdžius profesinėje veikloje ir kurti prodiuserines kompa-
nijas, konkurencingas darbo rinkoje. 

Programos ypatumai
Studijų trukmė – 3,5 metų. Programa tarpdisciplininė, 

suteikia praktinių įgūdžių operuoti kūrybinėmis technolo-
gijomis, gebėjimą planuoti, organizuoti ir inovatyviai tai-
kyti multimedijas kūrybinės bei pramoginės industrijos 
projektinėje veikloje, analizuoti medijų poveikį viešiesiems 
ryšiams, reklamai, dvasinei kultūrai. Studentai dalyvauja 
ERASMUS studijų ir praktikų mainų programose užsienio 
universitetuose.

Kokias žinias ir gebėjimus įgysite?
ü Įgysite žinių iš kultūros ir medijų filosofijos, susipa-

žinsite su kūrybinėmis technologijomis, audiovizuali-
ne kultūra, spręsite pamatines filosofijos problemas, 
analizuosite medijų subjektą ir objektą, interpretuosi-
te socialinius-ekonominius ir kultūrinius reiškinius.

ü Išsiugdysite operavimo kūrybinėmis technologijomis 
praktinius įgūdžius: gebėjimą planuoti, organizuoti ir 
inovatyviai taikyti multimedijas kūrybinės bei pramo-
ginės industrijos projektinėje veikloje.

Kas bus studijuojama?
Medijų filosofijos kryptis dėstoma chronologine tvarka. Pir-

majame semestre susipažįstama su medijų filosofijos įvadu. 
Kiekviename semestre studijuojama filosofijos istorija: an-
tika, viduramžiai, naujieji, XIX ir XX amžiai, o taip pat ir 
Lietuvos istorija, analizuojama Rytų kultūros filosofija, fe-
nomenologija, baltų simbolių intertekstualumas.

Analitinis mąstymas ugdomas, studijuojant logiką, kul-
tūros ir kultūrologinės religijos semiotiką, mokslinio darbo 
pagrindus, retoriką. 

Siekiant supažindinti su filosofine medijų refleksija ir kultū-
rinėmis industrijomis dėstomi šie dalykai:
ü įvadas į medijų filosofiją;
ü skaitmeninės medijos;
ü medijų ontologija, audiovizualinė kultūra;
ü medijų etika;
ü muzika audiovizualinėse medijose;
ü fotografinio vaizdo estetika;
ü kompiuterinė animacija šiuolaikinėse medijose;
ü kino medija kultūros sistemoje;
ü performanso teorija ir praktika;
ü judesio vizualizacija;
ü medijų vadyba;
ü kultūros projektų valdymas;
ü bei pasirenkamos praktikos (teatro, fotografijos, audio 

ir video, informacinių technologijų).

Studentams suteikiama galimybė pirmaisiais studijų metais 
studijuoti užsienio ir lotynų kalbas.

Taip pat studentai gali rinktis kai kuriuos studijų daly-
kus (laisvai pasirenkamas dalykas, pasirenkamasis bendra-
sis studijų dalykas, pasirenkamasis specialybės dalykas).

Įgiję kultūros filosofijos bakalauro 
kvalifikaciją pradėsite savo karjerą:

ü  galėsite dirbti valstybės ir savivaldybių valdymo struk-
tūrose, kultūros įstaigose bei verslo įmonėse medijų 
komunikacijos organizavimo ir vadybos srityje kaip vie-
šųjų ryšių specialistai;

ü  galėsite būti spaudos, internetinės žiniasklaidos, muzi-
kos leidybos, kompiuterinio dizaino, informacinių tech-
nologijų, kūrybinių industrijų įmonių, rinkodaros ir 
reklamos agentūrų vadybininkais bei vadovais;

ü  galėsite dirbti televizijos, kino ir video prodiuseriais;

ü  gebėsite atlikti konsultantų, analitikų darbą įvairiose 
sociokultūrinėse programose ir projektuose;

ü  galėsite dalyvauti kultūros ir švietimo institucijų medi-
jų filosofijos didaktinėje veikloje;

ü  galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Kūrybiškos studijos
3,5 metų draugausite su filosofais, prodiuseriais, reži-

sieriais, kompozitoriais, fotomenininkais ir literatais.
Programos dėstytojai Jus ne tik supažindins su kultūros 

ir medijų filosofija, jos istorine  raida ir perspektyvomis, 
bet ir išmokys valdyti medijas, kurti ir įgyvendinti audio-
vizualinius projektus.

 

Programa yra moderni, atliepianti medijų kultūros iš-
šūkiams. Skaitmeninių technologijų pagalba medijos keičia 
tradicinę mąstyseną, transformuoja visuomenės ir žmogaus 
socialinius, ekonominius ir kultūrinius santykius.

Ištvėrę fukso kančias, įveikę mediumo išbandymus, įgiję 
senjoro įžvalgas, atrasite savo kūrybai atsiveriančias gelmes.

Iliustracĳ os šaltinis: 
htt ps://odrilij a.wordpress.com/2010/05/22/medij a/

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
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Prie katedros veikia Platono akademija

http://www.ku.lt/studijos/moksleiviams/
platono-akademija/

https://www.facebook.com/platonoakademija

 

http://goo.gl/dekiCF

Studijos 
fantastiškos! 

Bendrakursiai 
nuostabūs! 

Dėstytojai – 
draugai!

Ateik! 

Tapk medijų 
filosofu! 

Medijų kalba 
keisk pasaulį!
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