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Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Projekto tikslas: pakelti projekto dalyvio mokslinę ir pedagoginę kvalifikaciją, vykdant mokslinę
veiklą bei gerosios mokslinės praktikos perėmimą viename geriausių pasaulio universitetų.
Projekto rezultatai, santrauka: Mokslinė stažuotė buvo atliekama prestižiniame Kembridžo
universitete, kuris 2018 m. QS Pasaulio universitetų reitinge teisės srityje užima antrąją vietą ir yra
aukščiausiai reitinguojamas iš visų Europos universitetų. Šis universitetas pasirinktas ne tik dėl
vienos geriausių teisės srities bibliotekų - Squire Law Library, bet ir dėl jame veikiančio
Korporatyvinės ir komercinės teisės centro, vienijančio Kembridžo universiteto ir vizituojančius
mokslininkus būtent projekto dalyvio mokslinių tyrimų srityje – korporatyvinėje (įmonių) teisėje.
Centras koordinuoja minėtai sričiai dedikuoto žurnalo (The Journal of Corporate Law Studies)
leidybą.
Mokslinė stažuotė visiškai atitiko projekto dalyvio vykdomų tyrimų problematikai – korporatyvinei
(įmonių) teisei. Mokslinės stažuotės rezultatai:
1. Surinkta informacija bei šaltiniai atliekamiems moksliniams tyrimams bei dėstomiems dalykams
bendrovių teisės srityje, ypač apie Anglijos bendrovių teisę. Surinkta informacija ir šaltiniai bus
naudingi rengiant kitas projekto dalyvio publikacijas prestižiniuose užsienio žurnaluose bendrovių
teisės srityje. Dėstomų dalykų praturtinimas bendrosios teisės aspektais pakels projekto dalyvio

dėstomų dalykų kokybę, padidins galimybes būti pakviestam vesti paskaitų įvairiuose užsienio
universitetuose.
2. Užmegzti kontaktai su priimančio universiteto Korporatyvinės ir komercinės teisės centro
mokslininkais, aptartos galimybės ateityje su jais vykdyti bendrus mokslinius tyrimus, publikuoti
bendras publikacijas, pasikviesti juos atlikti mokslinių tyrimų ir (arba) vesti paskaitų Mykolo
Romerio universitete.
3. Susipažinta su priimančio universiteto vykdomų mokslinių tyrimų (ypač bendrovių teisės) srityje
gerąja praktika. Gautos žinios galės būti pritaikytos tolimesnei projekto dalyvio mokslinei veiklai,
didinant jos tarptautiškumą ir kokybę.
4. Stažuotė prisidėjo prie veiklos tikslo – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį
ir tarpsektorinį mobilumą – įgyvendinimo.

