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2019 m. priėmimo į teisės mokslo krypties doktorantūros studijas Mykolo Romerio universitete ir Vytauto Didžiojo universitete
disertacijų tematikos ir galimi vadovai
Mokslinių tyrimų kryptys Tematikos
MRU
Teisinės sistemos
Švietimo teisė ir jos poveikis
veiksmingumo problemos
švietimo sistemos veiksmingumui
globalizacijos sąlygomis

Galimos potemės (galimos ir nesančios šiame sąraše)

Galimi vadovai

Mokyklų veiklos teisinio reguliavimo galimybės ir ribos kuriant
pasitikėjimo kultūrą švietimo sistemoje
Asmenų integracijos į švietimo sistemą teisiniai aspektai
Teisinio reguliavimo poveikis švietimo kokybės užtikrinimui
Aukštųjų mokyklų veiklos teisiniai pagrindai: lyginamoji analizė
Teisinio reguliavimo poveikis akademinės etikos kultūrai
Valstybės valdžios institucijų teisinio Europos Sąjungos valstybių parlamentų teisinis statusas: lyginamoji
statuso problemos
analizė
Europos Sąjungos valstybių valstybės vadovų teisinis statusas:
lyginamoji analizė
Europos Sąjungos valstybių vyriausybių teisinis statusas: lyginamoji
analizė
Optimalaus apkaltos modelio paieška: lyginamoji analizė
Teismų ir teisėjų nepriklausomumo garantijos
Teismų tarėjų institutas Europos Sąjungos valstybėse: privalumai ir
trūkumai

doc. dr. Jolanta Bieliauskaitė, prof. dr.
Eglė Bilevičiūtė, doc. dr. Vaidas
Jurkevičius, prof. dr. Birutė
Pranevičienė, prof. dr. Regina Valutytė

Mediacija kaip priemonė gerinti
teisingumo prieinamumą

doc. dr. Natalija Kaminskienė, doc. dr.
Agnė Tvaronavičienė

Baudžiamosios justicijos
veiksmingumas tarptautinio
bendradarbiavimo kontekste

Taikos sutartis kaip mediacijos rezultatas
Teisingumo vykdymas ir mediacija
Bendradarbiavimo teisė - nauja civilinių ginčų sprendimo
paradigma
Mediatorių profesinė veiklos teisinio reglamentavimo teorinės ir
praktinės problemos
Mediatoriaus etika ir atsakomybė
ES ir tarptautinės teisės įtaka baudžiamajai teisei ir baudžiamojo
proceso teisei: atskirų institutų aiškinimo ir taikymo studijos
Atskirų nusikalstamų veikų teorinių bei praktinių problemų tyrimai
Įrodinėjimo baudžiamajame procese problematikos tyrimai
Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo harmonizavimas:
procesinių - kriminalistinių aspektų tyrimai
Nusikalstamumo prevencijos tyrimai

prof. dr. Darijus Beinoravičius, prof. dr.
Birutė Pranevičienė, prof. dr. Vytautas
Sinkevičius, prof. dr. Milda Vainiutė,
prof. dr. Vigintas Višinskis

prof. dr. Rima Ažubalytė, prof. dr. Oleg
Fedosiuk, prof. dr. Vidmantas Egidijus
Kurapka, prof. dr. Hendryk Malevski,
prof. dr. Snieguolė Matulienė, prof. dr.
Jolanta Zajančkauskienė

Probacijos problematikos tyrimai
Bausmių vykdymo efektyvumo stiprinimo tyrimai
Teisė ir kultūra: teisinės aplinkos
poveikis kūrėjui, kūrybai,
kultūriniam gyvenimui
Ikiteisminis administracinių ginčų
nagrinėjimas

prof. dr. Justinas Žilinskas

Ikiteisminio ginčų nagrinėjimo administraciniame procese prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, doc. dr.
problematika Lietuvoje
Andrejus Novikovas, prof. dr. Birutė
Ikiteisminio ginčų nagrinėjimo administraciniame procese principai Pranevičienė
Ginčų dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo ikiteisminio
nagrinėjimo ypatumai
Mokestinių ginčų ikiteisminio nagrinėjimo ypatumai
Ginčų dėl vidaus administravimo sprendimo ypatumai
Administracinės teisės problematika Gero administravimo principo įgyvendinimo problemos
prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, doc. dr.
globalizacijos sąlygomis
Andrejus Novikovas, prof. dr. Birutė
Administracinės teisės unifikavimo problematika
Administracinės teisės principų problematika globalizacijos Pranevičienė
sąlygomis
Verslo, darbuotojų, vartotojų
Darbuotojams prilygintų asmenų atstovavimo reglamentavimo
prof. dr. Virginijus Bitė, doc. dr.
interesų užtikrinimas globalizacijos trūkumai
Vaidas Jurkevičius, doc. dr. Salvija
Socialinio dialogo vaidmuo sprendžiant šiuolaikinių darbo santykių Kavalnė, prof. dr. Ingrida Mačernytė
sąlygomis
reguliavimo problemas
Panomariovienė, prof. dr. Raimundas
Neteisminio darbo ginčo sprendimo proceso efektyvumo
Moisejevas, doc. dr. Andrejus
problematika
Novikovas, doc. dr. Lina Novikovienė,
Vartotojų teisių apsaugos problematika globalizacijos sąlygomis
prof. dr. Regina Valutytė, prof. dr.
Turistų teisių apsaugos aspektai tarptautinio turizmo atvejais
Vigintas Višinskis
Konkurencijos teisės nuostatų taikymas farmacijos ir intelektinės
nuosavybės sektoriuose
Šiuolaikinių teisės šaltinių tyrimų
prof. dr. Milda Vainiutė
teoriniai aspektai
Jūrinių ginčų teisinio reguliavimo
Azovo jūros ir Kerčės sąsaurio delimitavimo problematika
prof. dr. Saulius Katuoka
problematika
Azovo jūros ir Kerčės sąsaurio teisinis statusas
Azovo jūra ir Kerčės sąsauris kaip vidaus (istoriniai) vandenys ir
1982 m. JT jūrų teisės konvencijos taikymo tokių vandenų atžvilgiu
apimtis
Pareiškimų, pateiktų pagal 1982 m. JT jūrų teisės konvencijos 298
straipsnį, įtaka byloje tarp Ukrainos ir Rusijos Federacijos dėl
pakrantės valstybės teisių Juodojoje jūroje, Azovo jūroje ir Kerčės
sąsiauryje

Šeimos ir paveldėjimo santykiai su
tarptautiniu elementu: jurisdikcijos,
taikytinos teisės bei sprendimų
pripažinimo klausimai

Krymo okupacijos įtaka veiksmingam ginčų sprendimui pagal 1982
m. JT jūrų teisės konvenciją
Faktiniuose santuokiniuose santykiuose esančių asmenų teisinis
prof. dr. Inga Kudinavičiūtėstatusas
Michailovienė, doc. dr. Katažyna
Mikša

Europos Sąjungos konstitucinės
teisės raidos perspektyvos
Europos Sąjungos išorės sienos
apsaugos teisinio reguliavimo
problematika
E-teisingumo koncepcijos tyrimai

Naujų technologijų įtaka
privatiniams teisiniams santykiams

Grėsmių valstybės ir
Pagrindinių žmogaus teisių
žmogaus saugumui ir
užtikrinimo problemos šiuolaikinių
teisėms naujųjų technologijų iššūkių veikiamoje visuomenėje
eroje tyrimai
Hibridinės grėsmės valstybių
saugumui ir tarptautinė teisė

doc. dr. Inga Daukšienė, prof. dr.
Regina Valutytė
Muitinės veiklos strategijos formavimo, organizacinių ir techninių
naujovių kūrimo ir jų įgyvendinimo teisiniai aspektai
Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo ypatumai prie išorinių
Europos Sąjungos sienų
Europos e-teisingumo strategijos įgyvendinimas Lietuvos
administraciniame procese
E-teisingumo priemonių diegimas administracinėje justicijoje
globalizacijos sąlygomis
Piliečių informavimo bei viešumo principų užtikrinimas
įgyvendinant e-teisingumo priemones
Duomenų apsauga įgyvendinant e-teisingumo strategiją
E-teisingumo santykis su e-demokratija
Bendrovių ir bendrovių valdymo skaitmenizavimas: iššūkiai ir
galimybės
Elektroninė nemokumo administratorių atrankos sistema: iššūkiai ir
galimybės nemokumo teisėje
Naujų technologijų įtaka asmens duomenų teisinės apsaugos
reguliavimui
Dirbtinio intelekto ir robotikos teisinio reguliavimo iššūkiai ir
galimybės
Teisė į laisvę užtikrinimas baudžiamojo proceso kontekste
Teisės į privatų gyvenimą užtikrinimas kovoje su nusikalstamumu
Teisė į gyvybę baudžiamojo proceso kontekste
Ombudsmeno institutas Lietuvoje ir užsienio valstybėse

prof. dr. Algimantas Urmonas

prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, prof. dr.
Paulius Pakutinskas

prof. dr. Virginijus Bitė, doc. dr.
Salvija Kavalnė, doc. dr. Evaldas
Klimas, prof. dr. Paulius Pakutinskas

prof. dr. Danutė Jočienė, prof. dr.
Birutė Pranevičienė, prof. dr. Milda
Vainiutė, prof. dr. Regina Valutytė,
doc. dr. Violeta Vasiliauskienė
doc. dr. Violeta Vasiliauskienė

Integracijos į globalias
Privataus ir viešojo sektoriaus
rinkas ir naujų rinkų kūrimo partnerystės įgyvendinimo teisinė
teisiniai tyrimai
problematika

Privataus sektoriaus investicijų į viešojo sektoriaus įgyvendinamus
projektus teisinis reglamentavimas

prof. dr. Algimantas Urmonas

Globalizacijos ir naujųjų technologijų poveikis baudžiamajai
atsakomybei
Naujųjų technologijų poveikis civilinės atsakomybės taikymui

doc. dr. Paulius Čerka, prof. dr. Edita
Gruodytė

VDU
Teisinės sistemos
veiksmingumo problemos
globalizacijos sąlygomis

Teisinės atsakomybės paradigmos
kaita naujų technologijų ir
globalizacijos sąlygomis
Ekonominių, socialinių ir kultūrinių
teisių gynybos probleminiai aspektai
tarptautinėje teisėje
Asmens teisės į mokslą užtikrinimo
teisiniai aspektai

doc. dr. Tomas Berkmanas

Priėmimo į profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigas
reguliavimo modeliavimas: balanso tarp visuomenės ir asmens

prof. dr. Julija Kiršienė

