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disertacijų tematikos ir galimi vadovai
Mokslinių tyrimų kryptys
MRU
Teisinės sistemos
veiksmingumo problemos
globalizacijos sąlygomis

Tematikos

Galimos potemės

Konstitucionalizmo raidos iššūkiai

Konstitucinės kontrolės institucijų nepriklausomumas kaip Prof. dr. Toma Birmontienė
esminė teisinės valstybės principo įgyvendinimo sąlyga
Prof. dr. Gediminas Mesonis
Konstitucinė atsakomybė ir jos taikymo ypatumai

Galimi vadovai

Prof. dr. Milda Vainiutė

Vyriausybės veiklos teisinio reguliavimo ypatumai
Konstitucijos stabilumas ir jo užtikrinimo formos

Socialinės valstybės konstituciniai
pagrindai

Socialinės valstybės samprata ir raida
Socialinės valstybė kaip konstitucinė kategorija

Prof. dr. Gediminas Mesonis
Prof. dr. Milda Vainiutė

Socialinės valstybės koncepcija konstitucinėje
jurisprudencijoje

Globali (visuotinė) administracinė teisė Gero administravimo principo įgyvendinimo problemos

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė

Administracinės teisės unifikavimo problematika

Administracinės teisės teorijos ir
praktikos sanglaudos problemos

Administracinės teisės principų problematika
globalizacijos sąlygomis
Administracinės teisės vizija ir misija socialinių pokyčių
kontekste
Administracinė teisė kaip kompleksinis socialinis
reiškinys

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė
Prof. dr. Algimantas Urmonas

Viešojo administravimo institucijų teisėkūros problemos

Ikiteisminis administracinių ginčų
nagrinėjimas

Ikiteisminio ginčų nagrinėjimo administraciniame procese Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė
problematika Lietuvoje
Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė
Ikiteisminio ginčų nagrinėjimo administraciniame procese
principai
Mediacijos taikymo galimybės administraciniuose
ginčuose

nagrinėjimas

Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė

Ginčų dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo ikiteisminio
nagrinėjimo ypatumai
Mokestinių ginčų ikiteisminio nagrinėjimo ypatumai
Ginčų dėl vidaus administravimo sprendimo ypatumai

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Teisėkūra ir lobistinė veikla Lietuvoje

Prof. dr. Algimantas Urmonas

Viešojo intereso gynyba valstybės tarnybos santykiuose

Vaiko teisių užtikrinimo problemos
Teisė į sveikatos priežiūrą
Jurisdikcijos ir taikytinos teisės
nustatymas bylose su tarptautiniu
elementu
Tarptautinių organizacijų vaidmens
vertinimas kintančiame tarptautinės
teisės kontekste
Valstybės, verslo ir vartotojų interesų
balanso užtikrinimo problemos
globalizacijos sąlygomis

Socialiai pažeidžiamų vaikų problemų sprendimas
Jurisdikcijos ir taikytinos teisės nustatymas tarptautinio
paveldėjimo, šeimos ir kitose bylose
Europos Žmogaus Teisių Teismo veiklos teisėtumo ribos
Jungtinių Tautų kaip universalios tarptautinės
organizacijos funkcijos tarptautinės taikos ir saugumo
palaikyme
Derybinės darbuotojų galios ir jų teisinis reguliavimas
Vartotojų teisių apsaugos problematika globalizacijos
sąlygomis
Turistų teisių apsaugos aspektai tarptautinio turizmo
atvejais
Frančizės kaip tarptautinio verslo vystymo modelio
teisinio reguliavimo aspektai Europos Sąjungoje ir
pasirinktose jurisdikcijose

Doc. dr. Laurynas Biekša
Prof. dr. Jonas Juškevičius
Doc. dr. Katažyna Mikša
Prof. dr. Regina Valutytė
Prof. dr. Justinas Žilinskas
Prof. dr. Virginijus Bitė
Doc. dr. Salvija Kavalnė
Prof. dr. Ingrida MačernytėPanomariovienė
Doc. dr. Lina Novikovienė
Prof. dr. Solveiga Palevičienė
Prof. dr. Regina Valutytė

Išteklių perkėlimo santykių (angl. outsourcing) teisinio
reguliavimo probleminiai aspektai

Mediacija kaip priemonė gerinti
teisingumo prieinamumą

Privalomos mediacijos modeliai, jų įgyvendinimo teorinės Doc. dr. Natalija Kaminskienė
Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė
ir praktinės problemos
Taikos sutartis kaip mediacijos rezultatas
Teisingumo vykdymas ir mediacija

Mediacija kaip priemonė gerinti
teisingumo prieinamumą

Doc. dr. Natalija Kaminskienė
Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė

Tarptautinių verslo ginčų mediacija: šiuolaikinio teisinio
reguliavimo iššūkiai

Teisė į veiksmingą ginčo šalių teisių ir
interesų gynimą arbitraže

Teisinių technologijų įtaka teisei
E-teisingumo koncepcijos tyrimai

Bendradarbiavimo teisė - nauja civilinių ginčų sprendimo
paradigma
Arbitrų nešališkumas ir nepriklausomumas arbitražo
Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė
procese
Nuolatinės arbitražo institucijos statusas ir veiklos
probleminiai klausimai
Arbitražo proceso ypatumai atskirų kategorijų
arbitražiniuose ginčuose
Ieškovo garantijos į veiksmingą arbitražo procesą

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė
Prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Europos e-teisingumo strategijos įgyvendinimas Lietuvos Prof. dr. Darijus Beinoravičius
Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė
administraciniame procese
Prof. dr. Milda Vainiutė
E-teisingumo priemonių diegimas administracinėje
justicijoje globalizacijos sąlygomis

Piliečių informavimo bei viešumo principų užtikrinimas
įgyvendinant e-teisingumo priemones
E-teisingumo santykis su e-demokratija

Baudžiamosios justicijos
veiksmingumas tarptautiniame
kontekste

ES ir tarptautinės teisės įtaka baudžiamajai teisei ir
baudžiamojo proceso teisei: atskirų institutų aiškinimo ir
taikymo studijos
Atskirų nusikalstamų veikų tyrimo, įrodinėjimo ir
kvalifikavimo problemos
Įrodinėjimo baudžiamajame procese problematikos
tyrimai
Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo
harmonizavimas: procesiniai - kriminalistiniai aspektai
Nusikalstamumo prevencijos tyrimai
Probacijos problematikos tyrimai

Prof. dr. Rima Ažubalytė
Prof. dr. Vidmantas Egidijus Kurapka
Prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė

Teisinės sistemos
Naujų technologijų įtaka privatiniams
veiksmingumo problemos
teisiniams santykiams
globalizacijos sąlygomis ir
Grėsmių valstybės ir žmogaus
saugumui ir teisėms naujųjų
technologijų eroje tyrimai
Grėsmių valstybės ir žmogaus Informacinis saugumas, privatumas ir
saugumui ir teisėms naujųjų asmens duomenų apsauga
technologijų eroje tyrimai
Ginkluotojo konflikto ateitis: nauji
būdai ir metodai, nauji teatrai, naujos
teisės spragos
VDU
Teisinės sistemos
veiksmingumo problemos
globalizacijos sąlygomis

Išankstinės valios koncepcijos taikymo
problematika sutarčių teisėje

Bausmių vykdymo efektyvumo stiprinimo tyrimai
Bendrovių ir bendrovių valdymo skaitmenizavimas:
iššūkiai ir galimybės

Prof. dr. Virginijus Bitė
Doc. dr. Paulius Pakutinskas
Doc. dr. Tomas Talutis
Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos
problemos nuotolinių finansinių paslaugų teikimo atvejais Prof. dr. Regina Valutytė

Duomenų apsauga įgyvendinant e-teisingumo strategiją
Naujų technologijų įtaka asmens duomenų teisinės
apsaugos reguliavimui
Autonominių kovos sistemų reglamentavimas

Doc. dr. Paulius Pakutinskas
Prof. dr. Regina Valutytė
Prof. dr. Justinas Žilinskas

Kosmoso erdvės ir dangaus kūnų teisinis režimas
ginkluotojo konflikto teisės požiūriu

Prof. dr. Julija Kiršienė

