Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

1.

Konstantinas Andrijauskas

2.

Natalija Arlauskaitė

3.

Egidijus Barcevičius

4.

Marijus Bernatavičius

5.

Valentinas Beržiūnas

6.

Violeta Davoliūtė

7.

Justinas Dementavičius

8.

Ieva Giedraitytė

9.

Liutauras Gudžinskas

10.

Dovilė Jakniūnaitė

11.

Algimantas Jankauskas

12.

Tomas Janeliūnas

13.

Mažvydas Jastramskis

14.

Alvydas Jokubaitis

15.

Dovilė Jonavičienė

16.

Laurynas Jonavičius

17.

Vytis Jurkonis

18.

Gintas Karalius

19.

Linas Kojala

20.

Ieva Koreivaitė

21.

Vytautas Kuokštis

Galimos temų sritys (dėstytojo
specializacija/interesai)
Tarptautiniai santykiai (Azija ir postsovietinė erdvė,
lyginamoji politika, civilizacijos ir kultūros istorija)
Politinė teorija (diskurso analizė, istorinė atmintis,
kritinė teorija, Rusijos studijos, vizualumas,
Sovietmetis, feminizmas, biopolitika)
Viešasis administravimas, politinė ekonomija (Gerovės
valstybė, migracijos politika, valstybės institucijų
veikla ir jų valdymas)
Europos studijos, politinė ekonomija (ES po Lisabonos
sutarties, euro zona, ECB)
Tarptautiniai santykiai
Politikos teorija (Holokaustas, atminties politika,
kritinė teorija)
Politinė teorija, politinė sociologija (Lietuvos politinė
mintis, idėjų istorija, nacionalizmas, istorinė atmintis)
Tarptautiniai santykiai, Europos studijos (vystomasis
bendradarbiavimas, Lotynų Amerika, ES išoriniai
santykiai)
Lyginamoji politika, politinė sociologija (Šiaurės ir
Baltijos šalys, sėkmingos visuomenės, lyginamoji
politika)
Tarptautiniai santykiai (tarptautinių santykių
teorijos, užsienio politikos analizė, saugumo
studijos, sienų studijos, Rusijos, Lietuvos užsienio
politika, konfliktai Gruzijoje, Ukrainos teritoriniai
procesai, ES Rytų partnerystės politika)
Politinė teorija, politinė sociologija (Demokratizacijos
procesai posovietinėje erdvėje, Lietuvos politinė
mintis)
Tarptautiniai santykiai (energetinis, informacinis
saugumas, strateginės studijos, užsienio politikos
analizė, Lietuvos, Rusijos užsienio politika,
tarptautinių santykių teorijos)
Lyginamoji politika, politinė sociologija (partijos ir
partinės sistemos, rinkiminis elgesys, socialinių mokslų
tyrimų metodai)
Politinė teorija (politinė filosofija)
Viešasis administravimas, viešosios politikos analizė
(migracijos politika, socialinė apsauga ir integracija,
jaunimo politika)
Tarptautiniai santykiai (Integracijos ir dezintegracijos
procesai posovietinėje erdvėje, konstruktyvistinė
tarptautinių santykių analizė)
Tarptautiniai santykiai (etniniai procesai Europoje,
tapatybė užsienio politikoje, užsienio politikos analizė,
Vidurio ir Rytų Europa)
Politinė filosofija (garbės samprata, demokratija)
Tarptautiniai santykiai (JAV studijos, NATO,
saugumas, informaciniai karai, Rusijos vidaus ir
užsienio politika, Rytų partnerystės šalių raida,
Europos integracija)
Tarptautiniai santykiai (Iranas, Vidurio Rytai,
Islamo studijos)
Europos studijos, politinė ekonomija (tarptautinė
politinė ekonomija, valiutos kursų politika, finansų
krizės)
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22.
23.

Erika Leonaitė
Vilius Mačkinis

24.

Nerijus Maliukevičius

25.

Žilvinas Martinaitis

26.

Vitalis Nakrošis

27.

Ieva Petronytė-Urbonavičienė

28.

Vaida Pukinaitė

29.

Nerija Putinaitė

30.

Vytautas Radžvilas

31.

Ainė Ramonaitė

32.

Vladas Sirutavičius

33.

Paulius Skirkevičius

34.

Simonas Algirdas Spurga

35.

Lina Strupinskienė

36.

Margarita Šešelgytė

37.

Deividas Šlekys

38.

Romas Švedas

39.

Agnija Tumkevič

40.

41.

42.

43.

Jogilė Ulinskaitė

Ramūnas Vilpišauskas
Inga Vinogradnaitė

Gediminas Vitkus

Tarptautiniai santykiai (tarptautinė teisė, žmogaus
teisės)
Tarptautiniai santykiai, Europos studijos, politikos
teorija (idėjų istorija, konstruktyvistinė tarptautinių
santykių analizė, Vidurio ir Rytų Europos studijos)
Tarptautiniai santykiai (medijos, politika ir
žiniasklaida, informaciniai karai)
Viešasis administravimas, viešosios politikos analizė
(švietimo sistemos ir darbo rinkos sąveika, lošimų
teorijos, lyginamasis viešasis administravimas)
Viešasis administravimas, Europos studijos (ES
viešoji politika, strateginis valdymas, valstybės
reformos, viešojo sektoriaus organizacijos, viešosios
politikos analizė)
Politinė sociologija (pilietinė visuomenė, politinis
dalyvavimas, politinė elgsena ir kultūra)
Viešasis administravimas, viešosios politikos analizė
(interesų grupės, sveikatos apsaugos politika, viešojo
valdymo reformos, viešosios politikos analizė)
Politinė teorija ir istorija (Europos tapatybė, sovietinės
studijos ir tapatybė, tautinė tapatybė, švietimo ir
mokslo politikos analizė)
Politinė teorija, Europos studijos (politinė filosofija,
politinė teorija, ES politika ir integracija,
pokomunistinės valstybės transformacija)
Politinė sociologija (pilietinė visuomenė, politinis
dalyvavimas, politinių partijų studijos, politinė
elgsena ir kultūra, rinkiminis elgesys)
Vidurio ir Rytų Europos bei Rusijos studijos
(tarpetniniai santykiai bei konfliktai, regionalizmas,
tarpvalstybiniai santykiai ir užsienio politika)
Politikos sociologija (politinės nuostatos, rinkiminis
elgesys)
Politinė ekonomija (ekonominės politikos analizė)
Tarptautiniai santykiai, politinė sociologija (kariniai
konfliktai, taikos studijos, pereinamojo laikotarpio
teisingumas, susitaikymas)
Tarptautiniai santykiai, Europos studijos (ES užsienio
ir saugumo politika, saugumo studijos, tarptautinių
santykių teorija, užsienio politikos analizė)
Tarptautiniai santykiai, politinė sociologija (karo
sociologija, karo studijos, tarptautinių santykių istorija)
Energetinis saugumas, tarptautinės derybos
Tarptautiniai santykiai (saugumo studijos,
kibernetinis saugumas, sugrėsminimo teorijos)
Politinė sociologija (politinis dalyvavimas, politinės
nuostatos, populizmas)
Europos studijos, politinė ekonomija (Europos
ekonominė ir politinė integracija, globalizacija,
regionalizmas, tarptautinė politinė ekonomija, viešosios
politikos analizė)
Lyginamoji politika, politinė sociologija (diskurso
analizė, istorinė atmintis ir istorinė sąmonė, politinis
dalyvavimas, viešosios erdvės ir jų transformacija)
Europos studijos, tarptautiniai santykiai (Europos
integracija, Baltijos šalių užsienio, saugumo ir gynybos
politika, santykiai su Rusija, tarptautinio pripažinimo
politika)
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