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El. paštas: s.jankauskas@lat.lt
JUZEFOVIČ Agnieška (g. 1973) – humanitarinių mokslų (filosofija) daktarė. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos
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El. pastas: bnikiforova@hotmail.com

RAČKAUSKAS Audrius (g. 1979) – Vytauto Didžiojo Universiteto filosofijos krypties doktorantas. Mokslo interesų sritys:
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nacionalizmo studijos, lietuvių-lenkų santykiai, istorijos politika,
biopolitika, Lietuvos politinė mintis
El. paštas: vytautas.sinica@gmail.com
SKINKAITIS Rimas – baigė Popiežiškąjį Grigaliaus universitetą
Romoje. Teologijos mokslų daktaras. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto docentas. Mokslinių tyrinėjimų
sritys: dogmatinė teologija, krikščioniškoji antropologija.
El. paštas: skinkaitis@yahoo.com
STASIULIS Nerijus (g. 1983) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktaras. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos
ir komunikacijos katedros lektorius. Mokslinių interesų sritys:
ontologija, postmoderno ontologinė situacija, mokslo filosofija,
gamtos filosofija.
El. paštas: nerijus.ok@gmail.com
ŠULCIENĖ Lina (g. 1967) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktarė, docentė Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitete. Mokslinių interesų sritys: filosofijos istorija, medijų
filosofija, filosofinė antropologija.
El.paštas: lina.sulciene@ktu.lt
TAMOŠAITYTĖ Daiva (g. 1963) baigė Lietuvos muzikos ir teatro
akademiją, įgijo magistro (fortepijonas) laipsnį. Kultūros, filosofijos ir meno institute apsigynė filosofijos krypties disertaciją. Šiuo
metu yra Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja.
Mokslinių interesų sritys: Lietuvos kultūros paveldas, indologija,
šiuolaikinė filosofija.
El. paštas: tamosaityte@yahoo.com
VALČIUKAS Juozas (g. 1984) – Mykolo Romerio universiteto
Teisės fakulteto lyginamosios teisės krypties doktorantas. Mokslinių interesų sritys: lyginamoji teisė, Islamo teisė, musulmonų
valstybių lyginamoji konstitucinė teisė.
El. paštas: valciukas.juozas@gmail.com
VAREIKIS Žilvinas (g. 1985) – Lietuvos kultūros tyrimų instituto
filosofijos krypties doktorantas. Mokslinių interesų sritys: filosofinė antropologija, kultūros teorijos, vokiečių idealistinė filosofija, gyvenimo filosofija, metafizika.
El. paštas: zilutemicrolt@gmail.com
VIDAUSKYTĖ Lina (g.1973), humanitarinių mokslų (filosofija)
daktarė. Kauno technologijos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: medijų filosofija, religijos filosofija, vizualumo problematika, istorija.
El.paštas: lina.vidauskyte@gmail.com
VYŠNIAUSKAS Nerijus (g. 1980) – kunigas, Romos popiežiškojo saleziečių universiteto doktorantas. Mokslinių interesų sritys:
teologija, mariologija.
El. paštas vysniauskasn@gmail.com
ŽUKAUSKIENĖ Gilija (g. 1975) – teatro (šokio) ir medijų filosofijos magistrė. Mokslinių interesų sritys: fenomenologija, percepcijos filosofija, kūno studijos, medijų filosofija, judesio ir
šokio antropologija.
El. paštas: gilijaz@gmail.com
ŽUKIENĖ Rasa (g. 1960) – humanitarinių mokslų (menotyra) daktarė. Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros katedros profesorė. Mokslinių interesų sritys: XIX a. pab.–XX a. pr. Rytų ir Vidurio
Europos dailė, M. K. Čiurlionio kūryba, šiuolaikinė dailė.
El. paštas: r.zukiene@mf.vdu.lt
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