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Mokslo 
kryptis  

Disertacijų tematikos Vadovai / konsultantai 

Etnologija 
– H 006 

1. Gyvenamoji aplinka ir kultūrinis kraštovaizdis  
Residential space and cultural landscape 

prof. dr. Vykintas Vaitkevičius  
prof. dr. Rimvydas Laužikas 

 2. Tradicinės technologijos ir jų kultūrinės funkcijos 
Traditional technologies and their cultural functions 

prof. dr. Rimvydas Laužikas 
doc. dr. Donatas Brandišauskas 

 

 3. Elgesio modeliai, socialinės struktūros ir procesai  

Behavior patterns, social structures and processes 

doc. dr. Donatas Brandišauskas 

dr. Giedrė Šmitienė 
dr. Aušra Žičkienė 

dr. Rūta Žarskienė 

 4. Kultūrinė, etninė, regioninė tapatybė ir kultūrų 

sąveika 
Cultural, ethnic, regional identity and cultural interaction 

prof. dr. (HP) Audrius Beinorius 

doc. dr. Donatas Brandišauskas 

 5. Teoriniai ir metodologiniai tradicijos tyrimai.  

Tradicija ir šiuolaikinė  kultūra. Tradicija ir kūrybinė 

raiška 

Theoretical and methodological studies of tradition. 

Tradition and contemporary culture. Tradition and 

creative expression 

dr. Giedrė Šmitienė 

dr. Rūta Žarskienė 
dr. Aušra Žičkienė 

doc. dr. Donatas Brandišauskas 

prof. dr. (HP) Birutė Jasiūnaitė 

prof. dr. (HP) Audrius Beinorius  

 6. Pasakojimas, muzika, šokis, vizualumas, poetika, 

performatyvumas tradicinėje kultūroje  

Narration, music and dance in traditional culture. Poetics, 
visuality and performativity 

dr. Lina Būgienė 

dr. Jūratė Šlekonytė 

dr. Rūta Žarskienė 
dr. Aušra Žičkienė 

prof. dr. Rytis Ambrazevičius 

prof. dr. (HP) Daiva Vyčinienė 

 7. Tradicinis pasaulėvaizdis, žinija, religija 
Traditional worldview, knowledge, and religion 

 

doc. dr. Donatas Brandišauskas 
prof. dr. (HP) Audrius Beinorius 

dr. Daiva Vaitkevičienė 

dr. Jurga Sadauskienė 

 8. Mitologija ir ideologija  
Mythology and ideology 

dr. Daiva Vaitkevičienė 
prof. dr. (HP) Birutė Jasiūnaitė 

prof. dr. (HP) Audrius Beinorius 

 

 
9. Kalba ir kultūra 

Language and culture 

prof. dr. (HP) Birutė Jasiūnaitė 

dr. Giedrė Šmitienė 

 10. Etnologijos istorija, komunikacija, edukacija, 

terapija 

History of ethnology, ethnological communication, 
education, and therapy 

prof. dr. Rimvydas Laužikas 

dr. Jurga Sadauskienė 



 


