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Mokslinių tyrimų kryptys Tematikos Galimi vadovai

Teisinė sistema kaip meno kūrėjo įgalinimo priemonė (Legal system as an art creator's 

empowerement tool)

prof. dr. Justinas Žilinskas

Teisinės sistemos veiksmingumas karo, nepaprastosios padėties ar ektremaliųjų situacijų 

kontekste (Effectiveness of the legal system in the context of war, emergency or other extreme 

situations)

prof. dr. Toma Birmontienė, doc. dr. Vaidas 

Jurkevičius, doc. dr. Andrejus Novikovas, 

prof. dr. Regina Valutytė

Globali (visuotinė) administracinė teisė (Global administrative law) prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, doc. dr. Andrejus 

Novikovas 

Teisės į sveiką ir švarią aplinką įgyvendinimo problemos (The right to a healthy and clean 

environment: implementation issues)

prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, doc. dr. Andrejus 

Novikovas, prof. dr. Birutė Pranevičienė

Ikiteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas (Pre-trial investigation of administrative 

disputes)

prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, doc. dr. Andrejus 

Novikovas, prof. dr. Birutė Pranevičienė

E-teisingumo koncepcijos tyrimai (E-justice conception researches) prof. dr. Eglė Bilevičiūtė

Mediacija kaip priemonė gerinti teisingumo prieinamumą (Mediation as an instrument to 

improve access to justice)

doc. dr. Natalija Kaminskienė, prof. dr. 

Agnė Tvaronavičienė, doc. dr. Rokas Uscila

Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės įtaka baudžiamajai teisei ir baudžiamojo proceso teisei: 

atskirų institutų aiškinimo ir taikymo studijos (Influence of European Union and international law 

on criminal law and criminal procedure law: studies on the interpretation and application of 

separate institutes)

prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė

Nusikalstamų veikų tyrimo problemos (Issues in research of criminal offenses) prof. dr. Vidmantas Egidijus Kurapka, prof. 

dr. Jolanta Zajančkauskienė 

Nusikalstamumo prevencijos tyrimai (Researches on criminality prevention) doc. dr. Rokas Uscila

Bausmių vykdymo ir probacijos problematika (Issues of penalties enforcement and probation) doc. dr. Rokas Uscila

Sutarčių teisės reglamentavimo ir jo įgyvendinimo problemos globalizacijos sąlygomis (Problems 

of contract law regulation and its implementation in the context of globalization)

doc. dr. Vaidas Jurkevičius, doc. dr. Lina 

Novikovienė
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Valstybės, verslo (darbdavių) ir dirbančiųjų interesų pusiausvyros užtikrinimas ir gynimas 

globalizacijos sąlygomis (Ensuring balance between the state, business (employers) and 

employees in the context of globalization)

prof. dr. Ingrida Mačernytė Panomariovienė

Įmonių grupių teisinio reglamentavimo tobulinimo tyrimai (Research on the improvement of 

corporate groups legal regulation)

prof. dr. Virginijus Bitė

Teritorijų planavimo ir statybų teisinio reguliavimo problemos (Issues of legal regulation in 

zoning and planning and construction) 

doc. dr. Evaldas Klimas

Veiksmingos teisės į teisingą teismą užtikrinimas (Ensuring the effective right to a fair trail) prof. dr. Ingrida Mačernytė Panomariovienė, 

prof. dr. Vigintas Višinskis

Teisinė šeimos forma ir šeimos teisinių santykių turinys: reguliavimo tendencijos (The legal form 

of family and the content of family legal relations: the tendencies of regulation) 

prof. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė

Jurisdikcija ir taikytina teisė civilinėse ir komercinėse bylose (Jurisdiction and applicable law in 

civil and commercial matters)

doc. dr. Katažyna Mikša

Probleminiai Europos Sąjungos klimato teisės aspektai (Issues of European Union climate law) doc. dr. Evaldas Klimas, prof. dr. Regina 

Valutytė

Hibridinės grėsmės valstybių saugumui ir tarptautinė teisė (Hybrid threats to state security and 

international law)

prof. dr. Regina Valutytė, prof. dr. Violeta 

Vasiliauskienė, prof. dr. Justinas Žilinskas

Teisiniai asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo iššūkiai finansinių technologijų 

(FINTECH) industrijoje (Legal challenges related to personal data protection and cybersecurity in 

financial technology (FINTECH) industry)

prof. dr. Darius Štitilis

Saviraiškos laisvės ribos modernioje informacinėje aplinkoje (The limits of freedom of 

expression in a modern information environment)

doc. dr. Vaidas Jurkevičius, prof. dr. Birutė 

Pranevičienė, prof. dr. Regina Valutytė

Europos Sąjungos teisės poveikis valstybių narių baudžiamajai teisei (The impact of European 

Union law on national criminal law)

prof. dr. Edita Gruodytė

Privatinės teisės teisių gynimo priemonių efektyvumas ir tinkamumas skaitmeninių ir 

delokalizuotų pažeidimų atvejais (Efficiency and adequacy of private law remedies for digitized 

and delocalized infrigements)

dr. Bernd Justin Jütte

Grėsmių valstybės ir 

žmogaus saugumui ir 

teisėms naujųjų 

technologijų eroje tyrimai

Naujųjų technologijų poveikis pilietinėms teisėms ir jų įgyvendinimui (The impact of new 

technologies on citizens' rights and their implementation) 

doc. dr. Tomas Berkmanas
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veiksmingumo problemos 

globalizacijos sąlygomis
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