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1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Teisės mokslo krypties (S 001) doktorantūros studijos vykdomos pagal Mykolo Romerio
universiteto su Vytauto Didžiojo universitetu teisės mokslo krypties mokslo doktorantūros
reglamentą, patvirtintą Mykolo Romerio universiteto senato 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1SN73.
1.2. Studijų trukmė: nuolatinės – 4 metai, ištęstinės – 6 metai.
1.3. Priėmimo į doktorantūros studijas konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys teisės bakalauro ir
teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį.
1.4. Konkursas, studijos ir disertacijos rengimas vyksta lietuvių arba anglų kalba.
2. Konkurso vykdymas.
2.1. Pretendentai į doktorantūros studijas, norintys studijuoti lietuvių kalba, laiko užsienio (anglų,
vokiečių ar prancūzų) kalbos įskaitą. Tik sėkmingai išlaikiusieji užsienio kalbos įskaitą gina
mokslinio tyrimo projektą. Asmenims, pateikusiems galiojančius tarptautinius sertifikatus,
liudijančius užsienio kalbos mokėjimą C1 lygiu (įvertinimai ne mažesni nei: anglų k. – TOEFL 80 +
15 iš esė – kompiuterinis variantas, IELTS – 7; vokiečių k. – TestDaf – 4 lygis; prancūzų k. – DALF)
arba išlaikiusiems užsienio kalbos įskaitą 2020 m. arba 2021 m. atviro konkurso į teisės mokslo
krypties doktorantūros studijas Mykolo Romerio universitete ir Vytauto Didžiojo universitete (toliau
– doktorantūros institucijos) metu bei pateikusiems tai liudijantį raštą, papildomai įskaitos laikyti
nereikia. Užsienio kalbos įskaitos gali nelaikyti pretendentai, sėkmingai užbaigę bakalauro arba
magistro arba vientisąsias teisės mokslo krypties studijas viena iš aukščiau nurodytų užsienio kalbų.
2.2. Pretendentai į doktorantūros studijas, norintys studijuoti ne lietuvių, o anglų kalba, privalo laikyti
anglų kalbos įskaitą. Įskaita nelaikoma tik 2.1 punkte nurodytais atvejais.
2.3. Priėmimas į doktorantūros studijas vyksta viešo konkurso tvarka, sudarant vieną bendrą abiejų
institucijų prioritetinę eilę pagal aukščiausią konkursinį balą. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau
kaip į dvi tematikas, kiekvienai iš jų pateikiant atskirą mokslinio tyrimo projektą.
2.4. Konkursą vykdo Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto teisės mokslo
krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas).
2.5. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas ir skaičiuojamas pagal šią formulę:

KB = 0,40*DK+0,30*MTP+0,15*DV+0,15*MP
kur:
DK – mokslinio tyrimo projekto gynimo vertinimų vidurkis;
MTP – mokslinio tyrimo projekto recenzentų vertinimų vidurkis;
DV – bakalauro ir magistro arba vientisųjų studijų magistro diplomo priedo/priedėlio bendras
aritmetinis pažymių vidurkis;
MP – taškai už mokslines teisės mokslo krypties publikacijas (konvertuojami į dešimtbalę sistemą:
didžiausia taškų, skirtų už publikacijas, suma prilyginama 10 balų, kiti pretendentai
suranguojami taikant atitinkamą proporciją; balai apvalinami iki šimtosios dalies).
2.6. Taškai už kiekvieną teisės krypties mokslinę publikaciją skiriami pagal pridedamą lentelę ir
perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
2.7. Surinkus vienodą balų skaičių, konkursinėje eilėje aukštesnę vietą užima tas pretendentas, kurio
mokslinės teisės mokslo krypties publikacijos surinko daugiau taškų. Jeigu stojančiųjų surinkti taškai
už mokslines publikacijas yra vienodi, tuomet konkursinėje eilėje aukštesnę vietą užima tas
pretendentas, kurio bakalauro ir magistro arba vientisųjų studijų magistro diplomo priedo/priedėlio
bendras aritmetinis pažymių vidurkis yra didesnis. Jei stojančiųjų surinkti taškai už mokslines
publikacijas yra vienodi ir magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo
priedo/priedėlio pažymių vidurkis yra vienodas, tai prioritetas teikiamas tam, kurio teisės mokslo
krypties publikacijos atitinka pateikto mokslinio tyrimo projekto tematiką.
2.7.1. Bakalauro ir magistro arba vientisųjų studijų magistro diplomo priedo/priedėlio pažymių
vidurkis apvalinamas iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies.
2.8. Konkurse gali dalyvauti tik tie pretendentai, kurie priėmimo tvarkaraštyje nurodytomis datomis
pateikė visus 3 punkte nurodytus dokumentus.
2.9. Komiteto posėdyje (mokslinio tyrimo projekto gynime) privalo dalyvauti visi pretendentai. Jei
dėl svarbių objektyvių priežasčių pretendentas negali atvykti į Komiteto posėdį, Komiteto sprendimu
pokalbis su pretendentu gali vykti nuotoliniu būdu. Apie tai, kad yra svarbių objektyvių priežasčių,
dėl kurių pretendentas negali atvykti į Komiteto posėdį, pretendentas turi informuoti Komitetą iš
anksto.
2.10. Esant svarbioms objektyvioms aplinkybėms, Komiteto posėdis gali būti organizuojamas ir
nuotoliniu būdu.
2.11. Į doktorantūros studijas gali būti priimami tik tie pretendentai, kurių mokslinio tyrimo projekto
galutinis įvertinimas (bendras MTP ir DK vertinimų vidurkis) yra ne mažesnis kaip 7 balai.
2.12. Paskelbus kviečiamųjų studijuoti sąrašą, pretendentai, nepatekę į valstybės finansuojamas
vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinkantys konkurso sąlygose ir tvarkoje keliamus reikalavimus,
gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą įmoką už
doktorantūros studijas.
2.13. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės
sutartys. Pasirašymo metu privaloma sutikrinimui pateikti originalius stojimo dokumentus, nurodytus
3 punkte.

2.14. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas,
kuris vykdomas ta pačia tvarka.
3. Reikalingi dokumentai.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Dokumentai *
prašymas (teikiamas MRU arba VDU);
viena teisės mokslo krypties mokslininko rekomendacija;
gyvenimo aprašymas (Europass forma);
motyvacinis laiškas (iki 2 psl.);
bakalauro ir magistro arba vientisųjų studijų magistro diplomai, jų priedai/priedėliai (kopijos);
10-20 psl. apimties mokslinio tyrimo projektas (elektroninė versija);
mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų el. kopijos (pateikiamos
kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo
žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir
jo rankraštis (sąrašas kaip privalomas dokumentas teikiamas tik tuo atveju, kai pretendentas turi
išspausdintų ar priimtų spaudai publikacijų);
paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija;
stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU arba VDU sąskaitą banke, kvito kopija arba
dokumentų, įrodančių teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos, kopijos;
dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde (kopija);
kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti (užsienio kalbų mokėjimą patvirtinantys
pažymėjimai ir pan.).

* Dokumentai (skenuoti nuo originalo arba elektroninės versijos) pateikiami priėmimo tvarkaraštyje
nurodytomis datomis:
MRU – siunčiami el. paštu phd@mruni.eu;
VDU – teikiami adresu https://epasirasymas.vdu.lt.
4. Pretendentų, įgijusių išsilavinimą kitose valstybėse, priėmimo į doktorantūros studijas
tvarka.
4.1. Pretendentai, įgiję bakalauro ir magistro laipsnius arba vientisųjų studijų magistro laipsnį ne
Lietuvos Respublikoje, turi pateikti dokumentus, nurodytus 3 punkte, bei papildomai išsilavinimo
dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
4.2. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimą atlieka doktorantūros institucijos, pateikus
reikalaujamus dokumentus.
4.3. Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas, rekomendacija, gyvenimo aprašymas,
motyvacinis laiškas, mokslinio tyrimo projektas teikiami lietuvių arba anglų kalba.
4.4. Jei mokslinės publikacijos yra ne lietuvių arba anglų kalba, sąraše publikacijų pavadinimai
nurodomi originalo kalba, pateikiant vertimą į lietuvių arba anglų kalbą. Publikacijų kopijos gali būti
pateikiamos ir kitomis kalbomis, jei pagal pateiktas kopijas galima įvertinti, kokiai kategorijai
priskirtinas leidinys.
4.5. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais
dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu, kelione ir pan.
4.6. Trečiųjų šalių piliečiai, įstoję į doktorantūros instituciją, privalo teisės aktų nustatyta tvarka
atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybės

narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje.
5. Apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarka.
5.1. Rašytinės apeliacijos teikiamos Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto
teisės mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamente numatyta tvarka.
5.2. Apeliacijos dėl konkurso sąlygų ir tvarkos pažeidimo, sprendimo nepriimti į Universitetą
pagrįstumo, dėl mokslinio tyrimo projekto įvertinimo, konkursinio balo skaičiavimo turi būti
pateiktos ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo atitinkamų įvertinimų ar sprendimų paskelbimo, o
išnagrinėtos ne vėliau kaip per šešias darbo dienas nuo gavimo dienos.
5.3. Ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo apeliacijos išnagrinėjimo dienos apeliantas asmeniniu
elektroninio pašto adresu (pateiktu stojimo dokumentuose) informuojamas apie Apeliacinės
komisijos sprendimą.
6. Stojamoji studijų įmoka.
6.1. Stojantieji į doktorantūros studijas moka doktorantūros institucijos, kuriai teikia prašymą,
nustatytą stojamąją studijų įmoką.
6.2. Stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
7. Metinė valstybės nefinansuojamų doktorantūros studijų kaina.
7.1. Kiekviena doktorantūros institucija individualiai nustato metinę studijų kainą, kurią moka
studentai, nepatekę į valstybės finansuojamas vietas ir sutikę studijuoti valstybės nefinansuojamose
vietose.
7.2. Studijų įmoka sumokama per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
8.

Kontaktinė informacija.
Mykolo Romerio universitetas
Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
Didlaukio g. 55, 404 kab. (MRU LAB), Vilnius
Tel. (8 5) 271 4469, el. p. phd@mruni.eu.
Informacija internete: https://bit.ly/teisesdr.
Dokumentai teikiami el. p. phd@mruni.eu.
Vytauto Didžiojo universitetas
Doktorantūros mokykla
Universiteto g. 8A, 203 kab., Akademija, Kauno r.
Tel. (8 37) 209 815, el. p. doktorantura@vdu.lt.
Informacija internete: http://goo.gl/xptj6n.
Dokumentai teikiami adresu https://epasirasymas.vdu.lt.

9. Kita informacija.
9.1. Visais šiose sąlygose ir tvarkoje nenumatytais atvejais sprendimus priima Komitetas.
_______________________________

1 priedas
MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ VERTINIMAS
Mokslo darbo rūšis

Matavimo vnt.

Taškai

Aut. lankai* x
autoriaus indėlis**

2

Mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose
Clarivate Analytics Web of Science ir (ar) Scopus
duomenų bazėse

Autoriaus indėlis

10

Mokslo straipsniai mokslo leidiniuose,
referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų
bazėse

Autoriaus indėlis

3

Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose
mokslo leidiniuose

Autoriaus indėlis

2

Mokslo straipsniai kultūros, meno ir profesiniuose
leidiniuose; konferencijų pranešimų medžiagoje

Autoriaus indėlis

1

Mokslo monografijos, mokslo studijos arba jų
skyriai

* Autorinis lankas (aut. l.) atitinka 40 000 spaudos ženklų (įskaičiuojant tarpelius) teksto; jei apimties
spaudos ženklais nustatyti negalima, autorinio lanko atitikmeniu laikomi 14 puslapių.
** Autoriaus indėlis (AI) skaičiuojamas pagal formulę AI=1/NA, kur NA – visų straipsnio autorių
skaičius. Pavyzdžiui, jeigu straipsnio autorių skaičius yra 4, tai autoriaus indėlis bus lygus 0,25, t. y.
AI=1/4=0,25.
Recenzuojamas leidinys yra periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis ISSN arba
ISBN numerį, kuriame mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų (peer-review)
išvadomis, kurių pateikimas gali būti įrodytas.
Mokslo straipsnis yra straipsnis, paskelbtas arba priimtas spaudai (su patvirtinančiu
dokumentu iš redakcijos) recenzuojamame leidinyje, turintis konkrečiai mokslo krypčiai įprastą
mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir) brėžinius, ar (ir) metodologijos
aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis tos mokslo krypties moksliškumo kriterijus.
Mažiausia įskaitoma apimtis – 0,25 autorinio lanko.

